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الَوباُء والعلم بين ُطوَبى 
الخالص وفوبيا الَكاوس

 د. مصطفى كيحـــل  	15

 ما ُيّيز العلَم يف َتاِريخِه الَقريِب 
قنيِة وقدرُتها  وراِهنِه هو ُطغياُن التِّ
حكمّيُة يف املمارسِة الِعلمّية؛ فهَي  التَّ
لطِة على  الّتي َمّكنت من امِتالِك السُّ

قنيُة  الطبيعِة وعلى اإلنَساِن؛ فالتِّ
طبَعت الِعلَم بطابِعها اخلاِص، سواٌء 

يف القرِن الِعشرين الذي هو قرُن 
الِفيزياء، والّذي مّكَن اإلنساَن من 
ووّيِة، وصناعِة  صناعِة الُقنبلة النَّ

املرَكباِت الَفضائّية لغزو الفضاٍء 
طوراِت امُلذِهلة  واكتَشاِف أسراِره، أو التَّ

يف َعواِلم اإللكتروِنيك.
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ارتبــاٌك وخــــوٌف.. والّنـــدرة سّيـــدٌة فـــي الٌبليـــَدة!
حالُة من اخلوف واالرتباك بدأت تظهر بني سكاِن الُبليدة، املنطقة التي تفشى فيها الوباُء القاتُل »كوفيد - 19« ؛ فبعد خمسة أياٍم من احلجر الَقسري، 

وارتفاُع عدد اإلصابات والَوفيات معا، بدأ الفزُع يتسّلُل إلى املواطنني خوفا من العدوى يف ظل ندرة حادة يف اخلضر والفواكه واملواد الغذائّية!

 يف خامِس أّيام احَلجر الَقسرّي09

05
تبسة

توقيـــُف قاصـــٍر 
عـّذَب ُمختـال َعقلًيــا

08
األغواط

العطـُش ُيخِرج سّكاَن 
آفلـو إلـى الّشــاِرع 

رغَم خطـر العدوى
05

معسكر
رئيـُس بلدّية ونائُبه 
يتنازالن عن راتبهما 
لُمساعدة الُمعوّزيـن

16
ارتفاع الحصيلة إلى 454 

إصابًة و 29 حالة وفاة

تسجيُل 45 إصابة 
جديـدة بكورونـا 

و3 وفيــــات
أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصالح 
املستشفيات، أمس السبت،عن ارتفاع 

عدد اإلصابات املؤكدة بفيروس »كورونا« 
املستجد إلى 454 حالة عبر 36 والية بعد 
تسجيل 45 حالة جديدة. فيما بلغ عدد 
الوفيات على املستوى الوطني 29 حالة 

وفاة منها 3 وفيات جديدة. و يتعلق األمر 
بشخص يبلغ من العمر 65 سنة من والية 

اجلزائر العاصمة عائد من العمرة  و الوفاة 
الثالثة تخص شخصا يبلغ من العمر 84 

سنة و هو عم الضحية األولى و الوفاة 
الثالثة تتعلق بشاب يبلغ من العمر 45 

 سنة كان يف إسبانيا وهو ينحدر
 من والية مستغامن.

في شوارِع الَعالم االفتراِضّي!في شوارِع الَعالم االفتراِضّي!
الَجزائريـون يزدحُمونالَجزائريـون يزدحُمون

أزيُد من 42 مليوَن نسمٍة يف »احلجر الصحي« باجلزائر

ِح "غوغل"    ارتفاُع نسبِة َتصفُّ
و"َنتفليكس" يف اجلزائر بـ 30 %

  بن صيد: 
َجزائريون اكتَشفوا 

اإلنترَنت خالَل 
احَلجِر امَلنزلي!  لــــــوز: اإلنترنت أنقـــَذت 

وتني الَقاِتل نَي من الرُّ اجلزائريِّ

كراد: ال بد من إبعاد 
األطَفال عن األلعاب 

اإللكترونّيـــــة
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أخبار السياسة
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االنضمام  اجلمهوري  الوطني  التحالف  قّرر حزب 
فيروس  ملكافحة  الساعية  التضامنية  احلملة  إلى 
ومنتخبوه  بالبرملان  نوابه  قرر  إذ  املستجد،  كورونا 
التبرع  والوالئية،  البلدية  الشعبية  املجالس  يف 
بنصف الراتب الشهري للحساب البريدي اخلاص 
الوطني  التحالف  أمس،  أعلن،  تبرعات.  بجمع 
يف  للمساهمني  انضمامه  له  بيان  يف  اجلمهوري 
وباء  مجابهة  إلى  تسعى  التي  التضامنية  احلملة 
كورونا واحلد من انتشاره، إذ قرر احلزب املساهمة 
لنوابه  الشهرية  األجرة  بنصف  التبرع  خالل  من 
الشعبية  املجالس  يف  منتخبيه  وكذا  بالبرملان 
اخلاص  البريدي  للحساب  والوالئية،  البلدية 
اللوازم  تكاليف  تغطية  أجل  تبرعات، من  بجمع 
التطهير  مواد  واقتناء  للمستشفيات،  الطبية 
املعوزة،  واألسر  بالعائالت  والتكفل  والتعقيم، 
وإطاراته  مناضليه  جميع  إلى  نداء  بذلك  موجها 
املبادرات  كافة  يف  انخراطهم  لتعزيز  املؤهلني، 

التوعية  حمالت  وكذا  األخرى،  التضامنية 
بالتدابير  الصارم  التقيد  ضرورة  مع  والتحسيس، 
الوقائية ذات الصلة وكذا التوجيهات الصادرة عن 

اجلهات الطبية واألمنية املختصة.
رئيس  طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  وبخصوص 
أو  الكلي  الصحي  باحلجر  تعلق  فيما  اجلمهورية 
اجلزئي يف بعض الواليات، رحب التحالف الوطني 
بهذه اإلجراءات، مشيرا إلى أنه إجراء يهدف إلى 
داعيا  كورونا،  وباء  من  املواطنني  سالمة  حفظ 
بذلك السلطات العمومية إلى تطبيق اإلجراء على 
كافة الواليات بشكل استباقي، ومواصلة التكفل 
مبا  اخلارج  العالقني يف  اجلزائريني  بإجالء  العاجل 
يحفظ لهؤالء كرامتهم، ويحميهم من املخاطر أو 

التجاوزات احملتملة.
وثمن التحالف، من خالل بيانه، كل املجهودات 
املبذولة من قبل املواطنني يف التوعية والتحسيس 
بهما  حتلى  اللذين  واحلكمة  بالوعي  مشيدا 

بالتدابير  التزامهم  عبر  واملواطنات،  املواطنني 
الصحية والوقائية الكفيلة بوقف االنتشار املخيف 
لهذا الوباء، باملكوث يف البيوت وعدم اخلروج إال 
للضرورة القصوى، واالبتعاد عن األماكن املكتظة 
والثقافية  االجتماعية  األنشطة  كافة  وتأجيل 
األسبوعية  املسيرات  تعليق  وكذا  والدينية 

للحراك.
وعرفان  تقدير  بتحية  التحالف  حزب  توّجه  كما 
الطبي، وكذا أعوان احلماية  السلك  لكافة أعوان 
املدنية واملؤسسات األمنية، لكل ما يقدمونه من 
تضحيات باعتبارهم طليعة األمة يف التصدي لهذا 
الوباء، مشددا على ضرورة توفير كافة املستلزمات 
أداء  من  ومتكينهم  هؤالء  والوقائية حلماية  الطبية 

مهامهم الوقائية والعالجية يف أحسن الظروف.
أحمد  بوكليوة

إبتسام  السياسية،  والناشطة  الطبية  دعت 
التام  اإللتزام  ضرورة  إلى  اجلزائريني  حمالوي، 
باحلجر الصحي كونه املنقذ الوحيد من وباء كورونا 
الذي يعرف انتشارا يف اجلزائر، مؤكدة أن احلكومة 
الوباء. مع  للتعامل  واضحة  استراتيجية  متلك  ال 

ضعف  أسمته  ما  على  املتحدثة  عرجت  كما 
للبالد،  العام  الوضع  مع  التعامل  يف  احلكومة 
داعبية الرئيس تبون إلى إعادة النظر يف محيطه، 
فيما اعتبرت احلراك أو ما تبقى منه – حسبها-  
لن يؤدي إلى نتيجة، مجددة دفاعها عن خيارات 

املرحوم قائد األركان الفريق أحمد قايد صالح.
أجرته  حوار  يف  حمالوي  ابتسام  الطبية  شددت 
مع شبكة أخبار الوطن، ينشر غدا كامال بالصوة 
ان  على  الوطن«،  أخبار   « موقع  على  والصورة 
سياسة احلكومة يف التعامل مع ملف وباء كورونا 
غير سليم على اإلطالق، مؤكدة ان اجلهاز الطبي 
الوطني غير مستعد ملواجهة الوباء خاصة يف ظل 
جهلنا التام بالعدد احلقيقي للمصابني، قائلة أنه 

يف ظل غياب تشخيص كلي وإجراء حتاليل شاملة 
لكل اجلزائريني، فإن أرقام وزارة الصحة تبقى – 

حسبها- فاقدة للمصداقية أو للدقة.
تبون  الرئيس  دعت  التي  حمالوي،   إبتسام 
اجلزائرية  واخلبرات  بالكفاءات  االستنجاد  إلى 
الفيروس  ملواجهة  وتعبئتهم  واخلارج  الداخل  يف 
القاتل، دعت السلطات الى مصارحة اجلزائريني 
البلد  استعداد  عدم  جراء  بهم،  احملدق  باخلطر 
طبيا صحيا، سواء من حيث اإلمكانيات املادية 
ارتفعت  حال  يف  الوضع  احتواء  من  البشرية  أو 
لدول  صحية  أنظمة  عجز  الى  منبهة  احلصيلة، 
هذا  ويف  القاتل،  الفيروس  مواجهة  عن  راقية 
الوباء  التحكم يف  ان خطة  املتحدثة  قالت  اإلطار 
التي تقوم باألساس على احلجر الصحي الشامل 
لكل البالد تقتضي فرض حالة الطوارئ القصوى 
واحلاجيات  الغذاء  لتوفير  بخطة  ذلك  مرافقة  مع 
وزراء  غياب  عن  متسائلة  للناس،  الضرورية 

التضامن والصناعة عن وضع كهذا.

سياسيا، انتقدت أداء احلكومة، قائلة أنها ال ترقى 
 ،12-12 إنتخابات  التي علقت على  للطروحات 
الكفاءات  تهميش  أسمته  ما  إلى  ذلك  مرجعة 
جتربة،  ودون  خبرة  دون  إطارات  على  واالعتماد 
حمالوي التي قالت أن الوضع الصحي ليس حتت 
طالبته  ذلك،  وأعلن  للرئيس  كما سبق  السيطرة 
والكادر  البشرية  التركيبة  يف  النظر  إعادة  بضرورة 
اعتبرته  فقد  للحراك  بالنسبة  للدولة.أما  املسير 
نتيجة،  إلى  توصل  لن  فوضى  احلالية  بصيغته 
احلاسمة  باملواقف  تشبتها  باملناسبة  جددت  كما 
اإلطاحة  بعد  األزمة  تسيير  يف  األركان  لقيادة 
والى  بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  الرئيس  بنظام 
غاية إجراء الرئاسيات وتسليم احلكم للرئيس عبد 
املجيد تبون، مبررة دعمها خليارات قائد األركان 
هذه  تفاصيل  قايد صالح.  أحمد  الفريق  املرحوم 
موقع  على  غدا  مساء  تتابعونها  وأخرى  املواضيع 

أخبار الوطن بالصوت والصورة.
التحرير

أغلقت شركة املياه والتطهير للجزائر “سيال” 29 
فيروس  انتشار  خطر  من  للحد  للزبائن،  وكالة 

كورونا وحماية زبائنها وعمالها.
الوكالة  أن  السبت،  أمس  السيال،  بيان  وأوضح 
عمدت لتطبيق خطة لضمان استمرار النشاطات، 
الشروب  باملياه  التزويد  فيها على عمليات  ركزت 
علقت  املقابل،  يف  املستعملة.  املياه  ومعاجلة 
وتوزيع  العدادات  مؤشرات  قراءة  عمليات 
االستهالك  تقدير  سيتم  وبالتالي،  الفواتير، 

السابقة  احلصيلة  أساس  على  باملواطنني  اخلاص 
لالستهالك.

فيما طمأنت املواطنني بأنه مت تعليق قطع املياه يف 
استخدام  إلى  داعية  الفواتير،  دفع  عدم  حاالت 
وتفادي  عقالنية  بطريقة  احليوية  املادة  هذه 
كمية  مراقبة  ضرورة  على  مؤكدة  تبذيرها، 
استهالك املاء الشروب من العدادات، ومراسلتها 
لقراءة مؤشر العداد على تطبيق “وكالتي”، داعية 
على   ” ”وكالتي  تطبيق  حتميل  إلى  املستهلكني 

الهاتف الذكي، واملتوفرة عبر موقع سيال الرسمي 
على الويب أو متجر »غوغل بالي«.

العمل،  قيد  املتبقية  املراكز  بخصوص  أما 
مركز  على  سُتبقي  أن  ذاتها  الوكالة  فأوضحت 
اإلبقاء  إلى  إضافة  العملياتي  الهاتفي  االستقبال 
على  منها   8 اخلدمة،  يف  للزبائن  وكالة   11 على 
مستوى  على  وكاالت  و3  اجلزائر  والية  مستوى 
والية تيبازة.                          رحمة عمار

التالميذ  ألولياء  الوطنية  املنظمة  اعتبرت 
أن وضع احلصص التعليمية التدعيمية عن 
بعد على األرضية الرقمية لوزارة التربية قرار 

ال يحقق مبدأ فرص التكافؤ.
التالميذ،  ألولياء  الوطنية  املنظمة  ردت 
وزارة  قرار  السبت، على  أمس  لها  بيان  يف 
حصص  وضع  يف  املتمثل  الوطنية  التربية 
تعليمية تدعيمية عن بعد، حيث برمجت 
األرضية  على  احلصص  هذه  وضع  الوزارة 
املنظمة  اعتبرته  ما  هذا  ملوقعها،  الرقمية 
قرارا ال يحقق مبدأ تكافؤ الفرص نظرا لعدم 
وعلى  األسر  جميع  لدى  اإلنترنت  توفر 
مستوى التراب الوطني، إذ كان من املنتظر 
بثها يف حصص تليفزيونية من أجل حتقيق 

مبدأ التكافؤ.
املمنوحة  املدة  أن  املنظمة  وأوضحت 
مارس   28 بتاريخ  بدأت  والتي  للتسجيل 
عملية  وكذا  للتسجيل  كافية  غير   2020
انتقاء املفتشني واألساتذة األكفاء، مؤكدة 
ميكن  ال  التسجيل  عملية  يف  الشروع  أن 
أيام،  ثالثة  ظرف  يف  تقنيا  حتى  جتسيدها 

وتتعلق  حساسة  العملية  أن  ذلك  مبررة 
إعدادها  وكذلك  ن  ومدتها  باحلصص 
املصادقة  ثم  بالعمل على حتديد األولويات 
التالميذ،  أولياء  منظمة  فحسب  عليها. 
غلق  منذ  فيه  التفكير  يجب  كان  أمر  هو 
املؤسسات، بدل التفكير يف كيفية حصول 
هذا  أبنائهم  معدالت  نتائج  على  األولياء 

السداسي.
األحداث  كل  تتابع  أنها  املنظمة  وأكدت 
على  سواء  التالميذ،  مبصلحة  املتعلقة 
مواقع  على  أو  للوزارة  الرقمية  األرضية 
على  علقت  حيث  االجتماعي،  التواصل 
للمتمدرسني  قرار االكتفاء بدروس شكلية 
وأخذ  التبصر  لعدم  انعكاسا  إياه  معتبرة 
بذلك  منددة  بسطحية،  اجلوهرية  األمور 
املسؤولية  بروح  التحلي  يتوجب  إنه  وقائلة 
البناءة  القرارات  التي - حسبها - جتسدها 
جميع  من  األمور  تدرس  التي  احلكيمة 

جوانبها.
أحمد بوكليوة

إلى  »أوبك«  خامات  سلة  سعر   تراجع 
األسبوع، حسب  نهاية  يف  دوالرا   26.04
البيانات التي أوردتها منظمة الدول املصدرة 

للنفط على موقعها االلكتروني، يوم أمس.
خالل  تراوح  قد  اخلامات  هذه  سعر  كان  و 
األسبوع الفارط بني 24 و26 دوالرا، حسب 
املصدر ذاته. وتضم سلة خامات »أوبك«، 
التي تعد مرجعا يف قياس مستوى اإلنتاج، 
اجلزائري,  صحاري  خام  وهي  نوعا   14
وخام  السعودي,  اخلفيف  العربي  واخلام 
اإلماراتي,  مربان  وخام  الكويتي,  التصدير 
وااليراني الثقيل, والبصرة اخلفيف العراقي, 
النيجيري,  بوني  الليبي, وخام  السدر  وخام 
سول  وجيرا  الفنزويلي,  ميرايات  وخام 
االنغولي, ورابي اخلفيف الغابوني, وأورينت 
االستوائية,  لغينيا  وزافيرو  االكوادوري, 

وجينو الكونغولي.
أنهى  قد  ماي  تسليم  »برنت«  خام  كان  و 
بلندن  دوالرا   24.93 عند  اجلمعة  جلسة 
تهاوى  حني  يف،  باملائة   5.35 بانخفاض 
ليغلق  باملائة   4.84 بـ  األمريكي  الوسيط 
أسعار  وتبقى  دوالرا.   21.51 عند  اجللسة 
على  كبير  بتراجع  متأثرة  االسود  الذهب 

كورونا  وباء  تداعيات  جراء  العاملي  النفط 
على  والطلب  االقتصادي  النشاط  على 
الوقود، إلى جانب ما خلفته حرب األسعار 
»أوبك«  توصل  عدم  غداة  اندلعت  التي 
خفض  بخصوص  اتفاق  إلى  وحلفائها 

جديد لإلنتاج.
تسقيف  احترام  عدم  ذلك  إلى  يضاف  و 
اإلنتاج بداية من شهر أفريل املقبل، الذي 
أدى إلى انخفاض األسعار بنسبة 50 باملائة 
سهر  يف  املسجلة  بتلك  مقارنة  مارس  يف 
جانفي املاضي. وقبل بضعة أيام من نهاية 
املتعلق  الفارط  ديسمبر  يف  املبرم  االتفاق 
بخفض االنتاج بـ 1.7 مليون برميل، ليس 
هناك أي بوادر للذهاب إلى اتفاق جديد أو 

متديد لالتفاق احلالي.
و حتى اللقاءات العادية التي كانت مبرمجة 
ملؤمتر  باللقاء 179  واملتعلقة  و10 جوان   9 يف 
وغير  »أوبك«  لـ  التاسع  واللقاء  »أوبك«، 
حذفتها  حيث  كذلك،  تعد  لم  »أوبك«، 
املنظمة من برنامجها الذي كانت قد نشرته 

منذ أكثر من شهر على موقعها الرسمي.
)و.أ.ج(

عن  مهري  جياللي  األعمال  رجل  أعلن 
حملاربة  أمريكي  دوالر  مليون  بنصف  تبرعه 
وباء »كورونا« يف اجلزائر.و كشف مهري، يف 
املالية يف  املساهمة  إلى جانب  أنه  له،  بيان 
انتشارا  الوباء  فيه  يعرف  الذي  الظروف  هذه 
مفاوضات  يف  دخل  فقد  اجلزائر  يف  سريًعا 

الستيراد معدات وأجهزة طبية وقائية.
بعد  اجلزائر  أغنياء  أغنى  من  مهري  ويعتبر 
دوالر  مليار   2 بحوالي  ثروته  وتقدر  ربراب 

أمريكي.
عّمـــار قـــردود

انتقل، يوم أمس، إلى رحمة اهلل املدير العام األسبق لألمن الوطني بشير 
حلرش، حسبما علم لدى املديرية العامة لألمن الوطني.

وقد شغل املرحوم منصب املدير العام لألمن الوطني يف الفترة املمتدة من 
جويلية 1990 إلى جوان 1991.

وعلى إثر هذا املصاب، يتقدم املدير العام لألمن الوطني خليفة أونيسي 
بأخلص  املرحوم  عائلة  إلى  الوطني  األمن  منتسبي  كافة  وباسم  باسمه 
التعازي واملواساة, سائال املولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته 

الواسعة وأن يلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته.

الطبيبة والناشطة السياسة  إبتسام حمالوي  يف حوار لـ »أخبار الوطن« يبث مساء غد:

 الحكومُة ال تصاِرح الجزائرّييَن بحقيقة 
انتشار كورونا والّرئيُس بدوِن رجاِل دولة

ُمناِضلوه وُمنتَخبوه سُيساهمون بنصِف رواتبهم

التَّحاُلف الُجمهوِري ينَظُم لحملِة الَتبّرِع لُمكافحة فيروِس ُكورونا

دعوات لبّثها عبَر حصٍص ِتلفزيونية

واجعـوط مطالـٌب بإعـادِة النَّظـر في ِتقنـّية 
عليمــّيِة عـن ُبعـد الِحصـــص التَّ

حسَب بياناِت امُلنظمة

سعــــُر خامــاِت »أوبــــــك« يتراجــــُع
 إلـــى 26.04 دوالرا للبرميــــل

دخَل مفاوضاٍت الستيراد ُمعدات وجتهيزات طبّية 

الِملياردير جياللي َمهري َيتبّرُع بنصِف مليون ُدوالر

وفــاُة المديـِر العـاِم األسبـَق لألمـِن الَوطــني بشيــر لحــرش

ابقة تقديُر االستهالِك على أساس الفاتورة السَّ
»سيال« ُتعلِّــق عملـيَة ِقـراءة الَعـّدادات وَتوزيــِع الَفواِتــير

 *     خطاب الحكومة ضعيف وال يرقى إلى طموحات انتخابات 12 ديسمبر
 *     الَحراك بصيغته الحالية فوضى والجيُش انسحَب من السياسة بعد الرئاسيات
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أزيُد من 42 مليوَن نسمٍة تحَت وطأِة ُقيِد التَّنقِل في الَجزائر

حي.. إنترَنت! وَخيُر َجليٍس في َزمِن »ُكورونا« والَحجِر الصِّ

عّمـــار  قـــردود
رسمية  بدعوات  مصحوًبا  الصحي  احلجر  ويأتي 
إال  التنقل  وجتنب  منازلهم  بالتزام  للجميع 
املنزل،  يف  البقاء  ساعات  يضاعف  مما  للضرورة، 
األمر الذي دفع بالعديد من اجلزائريني إلى البحث 
وكسر  والتسلية  أنفسهم  عن  للترويح  سبل  عن 
مدة  حول  كثيرون  ويتساءل  امللل.  ودفع  الروتني 
»احلجر الصحي«، وهل سيستغرق عدة أسابيع أم 
أشهًرا !؟ نظًرا إلى أن إنتاج أي لقاح محتمل ضد 
الفيروس يتطلب مدة تتراوُح بني سنة و18 شهًرا، 
بحكم حاجة املختبرات إلى جتارب مكثفة لرصد 

أي مضاعفات جانبية محتملة يسببها اللقاح.
اتخذتها  التي  املشددة  التدابير  من  الرغم  على  و 
معظم دول العالم ملكافحة تفشي فيروس »كورونا« 
اإلصابات  أرقام  أن  إال  اجلزائر،  وبينها  املستجد 
الدول  تلك  تتزايد.وتالقت  زالت  ما  والوفيات 
تضمن  الوباء،  ضد  مشتركة  بتدابير  بعضها  مع 
أبرزها حظر التجوال وتقييد حركة الناس والتركيز 
التباعد االجتماعي  واتخاذ  على عدم االختالط 
من  للحد  وسيلة   )social distancing(

انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
منط  تغيير  يف  فجأة  »كورونا«  وباء  جنح  لقد 
شهر  من  أكثر  منذ  وشرع  اجلزائريني،  حياة 
نحو  على  يومياتهم  إيقاع  تغّير  تغييرهم،و  يف 
وال  تودّد  وال  كالم،  سالم وال  ال  للعادة:  مغاير 
أو  املطاعم  أو  للمقاهي  خروج  وال  حميمية، 
وال  لألحبة  زيارات  وال  عمل،  وال  املنتزهات، 

مصافحات وال لقاءات!
تنفيًذا  طويلة  ساعات  بيوتهم  يف  وهم  اجلزائريون 
إلى  مبدئًيا  الذي سيمتّد  الصحي  إلجراء احلجر 

 19 إلى  متديده  احتمال  مع  املقبل  أفريل   4 غاية 
وحياتهم  يومياتهم  يعيشون  كيف  القادم،  أفريل 
»حبسهم«  على  صابرون  هم  كيف  اجلديدة؟ 

اضطرارا؟!
 هْل أصبَحت اإلنترنت خيَر جليٍس في 

زمِن »ُكورونا«؟!
املنازل،و  احلياة خارج  مظاهر  توقف كل   يف ظل 
اجلزائريني  على  الصحي  احلجر  فرض  أن  بعد 
التزام بيوتهم بسبب »كورونا« كانت »اإلنترنت« 
املالذ الوحيد واألخير جلموع »املاكثني بالبيوت«، 
وسيلة  باعتبارها  اإلنترنت  إلى  اجتهوا  الذين 
العالقات  وُتقرب  واألزمنة  املسافات  تختصر 
توقًيا  تباعدها  الوباء يف  تسبب  التي  االجتماعية 
ومع  املرء.  يحتاجه  ما  كل  وتوفر  العدوى،  من 
مرور الوقت تناسى الناس أو بدأوا يتناسون القليل 
السطح  على  طفا  ما  سرعان  لكن  همومهم،  من 
اإلنترنت  تدفق  ضعف  وهو  محبذ  غير  مشكل 
أمر طبيعي بسبب  الوقت وذلك  لبعض  وتعطلها 
الشبكة  لهذه  املسبوق  وغير  الواسع  االستخدام 
امللل  من  جمعاء  البشرية  أنقذت  التي  العاملية 

بسبب احلجر الصحي جراء وباء »كورونا«.
َنى  الُدّ يف  َمَكاٍن  املتنِبّي: »أَعُزّ  قول  على  وقياًسا 

ماِن ِكتاُب«، َسْرُج َساِبٍح ** َوَخيُْر َجِليٍْس يف الَزّ
فإن يف عصرنا احلالي ويف زمن »كورونا« مت تغيير 
»َوَخيُْر  ليصبح  للمتنبي  الشعري  البيت  عجز 
التباعد  زمِن  يف  إنترنت«،  الّزماِن  يف  َجِليٍْس 
األَيّام،  هذه  نعيشه  التي  ًة  خاَصّ  ، االجتماعِيّ
يف  سجننا  مت  أن  بعد  يتنا  حِرّ فيها  ُسلبت  التي 
ة واملسموعة  املنازل؛ وأدمنا مشاهدة القنوات املرئَيّ
أصبحت  فقد  واملساجنر؛  عبر سكايب  والدردشة 

يف  جزائري  لكل  جليس  وخير  أفضل  اإلنترنت 
بيته حبيس!

ِح »غوغل«   ارتفاُع نسبِة َتصفُّ
و«َنتفليكس« في الجزائر بنسبِة 30 %

 
اجلزائر  التصاالت  العام  املدير  الرئيس  أكد 
الكبير  االرتفاع  الواحد  عبد  بن  أنور  محمد 
اجلزائر  يف  الترددي  النطاق  عرض  الستعمال 
تصريح  يف  وأوضح،  الصحي.  احلجر  بسبب 
لوكالة األنباء اجلزائرية، أن استعمال قدرة عرض 
بـ  ارتفعت  قد  لغوغل  الترددي املخصصة  النطاق 
لـ »نتفليكس«.  بالنسبة  والشيء نفسه   ،30%
 23 بـــ  تصفحه  نسبة  فزادت  »فايسبوك«،  أما 
%.وأشار الرئيس املدير العام التصاالت اجلزائر 
اجلزائر  يف  الترددي  النطاق  عرض  قدرة  أن  إلى 
ارتفعت كثيرا من 4 ساعات - بدًءا من التاسعة 
الرابعة مساء  ابتداء من  10 ساعات  إلى  مساء- 

بسبب احلجر الصحي. 
تستقبل  اجلزائر  أن  الواحد  عبد  بن  وكشف 
»فايسبوك« من فرنسا وإيطاليا.إال أنه بعد احلجر 
اتصال  هناك  يعد  لم  إيطاليا،  حالًيا يف  املفروض 
يتم  حاليا  فاالتصال  وعليه  وإيطاليا،  اجلزائر  بني 
أوضح  يوتيوب،  فقط عبر مرسيليا.وفيما يخص 
الرئيس املدير العام أن املؤسسة متتلك خوادم ذات 
إلى  اللجوء  بتقليل  تسمح  لغوغل  مؤقتة  ذاكرة 

عرض النطاق الترددي العاملي.
فيديو  مقطع  فيها  نشاهد  مرة  كل  قائاًل«يف  وتابع 
نلجأ إلى الكوابل الدولية لأللياف البصرية، لكن 
الذي  املؤقتة  الذاكرة  ذي  غوغل  خادم  بفضل 
متتلكه اتصاالت اجلزائر لن يتم اللجوء إلى الكابل 

الفيديو  بعدها  ليصبح  الدولي سوى مرة واحدة، 
متاحا للمشاهدة بشكل غير محدود«.

. . والَجزائريون   نحَو قطِع الكاِبل الَبحريِّ
ُمتخوِّفون!

 أعلن الرئيس املدير العام التصاالت اجلزائر محمد 
أنور بن عبد الواحد أنه سيتم قطع الكابل البحري 
الدولي لأللياف البصرية )SMWE4(، الذي 
ملدة  املقبل  أفريل   2 يوم  عنابة  عبر  اجلزائر  يربط 
التي  )كونسورتيوم(  املجموعة  طرف  من  أيام   7
لن  لإلنترنت  الوطنية  الشبكة  أن  مؤكدا  تسيره، 

تتضرر بذلك.
وأوضح بن عبد الواحد أن »الكونسورتيوم« الدولي 
الكابل  قطع  عن  أعلن  قد  دولة   16 يضم  الذي 
أجل  من  املقبل  أفريل   2 من  ابتداء  أيام   7 ملدة 
تزويده مبعدات جديدة، وسيمس االنقطاع اجلزائر 
الرابط بني عنابة ومرسيليا  الكابل  املوصولة بهذا 
دون أن تتضرر كثيرا الشبكة الوطنية لإلنترنت”.

الكابل  وأبرز املسؤول ذاته أن )SMWE4( هو 
الرئيس الذي تستخدمه اجلزائر حاليا، مشيرا إلى 
 700 حوالي  تبلغ  بالقطع  املعني  اجلزء  قدرة  أن 

جيغا.
بليِغ عن   اتصاالُت الَجزائر تطِلُق خدمَة التَّ

األعَطال
 أعلنت اتصاالت اجلزائر، األربعاء املاضي، عن 
إطالق خدمة التبليغ عن التعطالت عبر اإلنترنت 
وتدعو  اإللكتروني،  موقعها  إلى  بالدخول  وذلك 
اخلدمات  من  االستفادة  إلى  مشتركيها  كافة 
لها. بيان  يف  جاء  حسبما  اجلديد،  اإللكترونية 

تعلم  اجلزائر  اتصاالت  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
الربط بخط هاتفي  زبائنها بإمكانية »تقدمي طلب 

وذلك  األنترنت  عبر  التعطالت  عن  والتبليغ 
www. :اإللكتروني موقعها  إلى  بالدخول 
يتسنى  حيث   ،»algerietelecom.dz
بهذا الشكل لطالبي اخلطوط الهاتفية اجلدد »تتبع 
البريد  عبر  وذلك  بعد  اإلجناز عن  دراسة  مراحل 

اإللكتروني«.
 عرٌض َخاص لُمشتِركّي والية الُبليَدة من 

اتصاالِت الَجزائر
 أعلن الرئيس املدير العام التصاالت اجلزائر أنور 
يف  املشتركني  جميع  أّن  الواحد  عبد  بن  محمد 
من  سيستفيدون  بالبليدة  التردد  عالي  اإلنترنت 
نقلته  األنترنت.وحسبما  من  أيام   10 تسبيق 
ذاته،  املسؤول  عن  اجلزائرية،  األنباء  وكالة 
التردد  عالي  اإلنترنت  يف  املشتركون  سيستفيد 
من  الصحي  احلجر  يف  يوجدون  الذين  بالبليدة، 
الرقم  تشكيل  خالل  من  أيام،  عشرة  تسبيق 
اجلزائر  اتصاالت  أن  املتحدث  1500.وأوضح 
إنترنت  حساب  أي  قطع  بعدم  أيضا  التزمت 

ملشتركيها يف تلك الوالية خالل هذه الفترة.
 »َنتفليكس« ُتقلُِّص سرعَة بثِّها التَّدُفقي 

عليِم عن ُبعد َتسهيًل للعمِل والتَّ
بث  عمالقة  »نتفليكس«  شركة   استجابت 
اإلنترنت  عبر  العاملية  واألفالم  املسلسالت 
الداخلية  السوق  لشؤون  األوروبي  املفوض  لطلب 
بتخفيف الضغط على الشبكة العنكبوتية لتسهيل 
احلجر  مرحلة  خالل  بعد،  عن  والتعليم  العمل 
املنزلي التي فرضتها الدول األوروبية ملكافحة وباء 
سرعة  خفض  الشركة  قررت  إذ  »كوفيد19-«. 

بثها التدفقي يف أوروبا مدة 30 يوما.

يف  اخلبيرة  صيد  بن  سامية  أوضحت 
لــ«أخبار  تصريح  يف  واإلنترنت،  املعلوماتية 
''اإلنترنت''  العاملية  »الشبكة  أن  الوطن« 
الناس  بني  والتواصل  قريبًا،  البعيد  جعلت 
مرمى  يف  واحد  كل  أصبح  حتى  سهاًل، 
كرة  وكأنه  العالم  وغدا  اآلخرين،  عيون 
يديك،فأنت  بني  تقلبها  شفافة  زجاجية 
عبر شاشة  نومك  غرفة  من  أو  مكتبك  ومن 
صباح،  كل  العالم  صحف  تطالع  اإلنترنت 
ما  وهذا  تشاء،  كتاب  أي  تقرأ  أن  وتستطيع 
يسمى الكتاب اإللكتروني وقارئه هو القارئ 
اإللكتروني، تقلب صفحاته وتختار ما يريح 
عينيك من ألوانه، فثقافة اإلنترنت والتواصل 
من خاللها دخلت البيوت من أوسع أبوابها، 
أن  يجرؤ على  أحد  وما من  استئذان،  ودومنا 
من  قدمته  وما  التكنولوجيا  هذه  فضل  ينكر 
ف  يجذِّ أن  أحد  يستطيع  وال  تسهيالت، 
ضد التيار ويعارض هذه الثقافة التي فرضت 

نفسها بنعومة ودون قوة«·
أن  بعد  صدمتها  عن  صيد  بن  عّبرت  و 

لألسف  جزائريني-  هناك  أن  اكتشفت 
احلجر  خالل  اإلنترنت  اكتشفوا  الشديد- 
أمر  وهو  أبنائهم،  من  مبساعدة  وذلك  املنزلي 
عقدها  تدخل  اإلنترنت  وأن  خاصة  غريب 
إلى  مشيرة   ،1994 يف  نشأتها  منذ  الثالث 
القاتل  الروتني  كسر  يف  جنحت  اإلنترنت  أن 
الذي تسبب فيه فيروس«كورونا« الذي أرغم 
حوالي 42 مليون جزائري على التزام بيوتهم 

توقًيا منه.
احلجر  عز  »يف  تقول:  املتحدثة  أضافت  و 
مكتبتها  اليونسيف  وضعت  الصحي، 

االفتراضية مجاًنا و
عنوان   1000 )la Fnac( شملت 
مجاًنا، متوجهة إلى متعاملي الهاتف النقال 
عدم  على  يحرصوا  ألن  اجلزائر  واتصاالت 
الى حني  البليدة  اإلنترنت يف  اقتطاع خدمة 
الفاتورة بعد ذلك  نهاية احلجر والزبون يسدد 

مثل ما فعلته وكالة عدل«.
عّمـــار قـــردود

احلياة  على  طرأت  التي  التغيرات  هذه 
االجتماعية بالنسبة للجزائريني، على غرار 
»كورونا«  أزمة  جّراء  املعمورة  باقي شعوب 
وقرار احلجر الصحي، أّثرت على العادات 
وسائل  ترتيب  وأعادت  وغّيرتهم  اليومية 

تواصلهم وقّربتهم من بعضهم البعض.
علم  يف  املتخصص  لوز  بلقاسم  يرى 
االجتماع بجامعة قسنطينة أن ارتفاع نسبة 
باألساس عن  ناجم  اجلزائريني  القلق عند 
املتفشني  الوباء  من  باخلوف  اإلحساس 
أمر  ذلك  معتبًرا  نهايته،  موعد  وجهلهم 
التي  الشعوب  كل  اآلن  تعيشه  طبيعي 
تفشي  من  توقًيا  الّصحي  احلجر  أقرت 

الفيروس.
يف  اإلنترنت  وجود  أن  إلى  لوز  أشار  و 
اجلزائريني  إنقاذ  بقوة يف  اليوم ساهم  عاملنا 
القاتل  الروتني  من  جمعاء  والبشرية 
ورمبا  نفسية  متاعب  إلى  يؤدي  قد  الذي 
فيروس  تداعيات  بسبب  »اجلنون«، 
لتمكن  اإلنترنت  ال  لو  »كورونا«،حيث 

أخرى  نفسية  وأمراض  القهري  الوسواس 
خطيرة من الفتك بالبشر.

اجتماعية  تغّيرات  حدوث  لوز  توقع  و 
جذرّية يف اجلزائر ويف كل العالم بعد تخّطي 
العالقات  أمناط  أن  أزمة«كورونا »، مضيًفا 
مشيًرا  األخرى،  هي  ستتغّير  االجتماعّية 
خالل  ذلك  استشعروا  اجلزائريني  أّن  إلى 
سيكسبنا  ما  وهو  الصّحي،  احلجر  أيام 
أدوات اتصال جديدة يف تعاملنا مع أنفسنا 
املجتمع  مع  وحتى  العائلة  أفراد  مع  أو 

مبختلف مكوناته.
للفرد  التي ميكن  القوة  أّن عناصر  لوز  وأبرز 
اجلزائري أن يواجه بها املستجدات التي قد 
تطرأ مع أزمة »كورونا« هي استنهاض آلية 
التكيف التي تسكنه، وهي أحياًنا خاملة 
عملية  يف  الدخول  ثّمة  ومن  تعمل  وال 
تستمّر  حتى  وذلك  األمل  لصناعة  كبرى 

احلياة.
عّمـــار قـــردود

يف  اخلبير  كراد  الدين  جمال  أشار 
لــ«أخبار  تصريح  يف  النفس،  علم 
الناس  »بعض  أن  إلى  الوطن«، 
من  ودراستهم  أعمالهم  يواصلون 
أنفسهم  يجدون  وآخرون  املنزل، 
بسبب  يذكر  عمل  دون  بيوتهم  يف 
نتجت  التي  العمل  فرص  انعدام 
كخطوات  احلكومّية  القرارات  عن 
احترازية للوقاية من فيروس كورونا، 
املدارس  تالميذ  بعض  وكذلك 
عبر  دروسهم  يتلقون  واألطفال 
اإلنترنت، ما يبقي أفراد العائلة يف 

املنزل طيلة أيام احلجر الصحي.
ميكن  كيف  السؤال  ويبقى   
يفيد  مبا  الوقت  استغالل  لألهل 
ضرورة  هو  واجلواب  أطفالهم؟ 
عن  إبعاد األطفال  على  العمل 
التقليل  أو  اإللكترونية  األلعاب 
تتسبب  ألنها  لها  لعبهم  مدة  من 
من  وتقلل  سلوكية  مشكالت  يف 

يجب  لذا  املجتمع،  مع  تواصلهم 
بأخرى  األلعاب  هذه  استبدال 
جذابة تنمي ذكاء الطفل ومهاراته.

باستغالل  األهل  كراد  نصح  و 
البيوت  يف  الصحي  احلجر  فرصة 
ممارسة  يف  األبناء  مع  الوقت  لقضاء 
ومنها:  والتحدي،  الذكاء  ألعاب 
والتركيب  واحلسابية،  الورقّية 
قّوة  تعزيز  شأنها  من  التي  والبناء، 
مهاراته  وتنشيط  للطفل  الذاكرة 
اإلمكان  قدر  وإبعادهم  السلوكّية 
والتقليل  اإللكترونية  األلعاب  من 
وأضاف  لألنترنت.  تصفحهم  من 
اخلبير يقول »رغم أن فكرة البقاء يف 
املنزل مزعجة لألطفال، فإنه ميكنهم 
االستفادة من ممارسة بعض األلعاب 
والتي  امللل،  ملجابهة  والهوايات 
نشاطهم  على  حتافظ  أن  بإمكانها 

العقلي ».
موفق رباح

الخبيرة في المعلوماتية واإلنترنت.. سليمة بن صيد:
َجزائريون اكتَشفوا اإلنترَنت خلَل الَحجِر الَمنزلي!

المختّص في علم االجتماع.. بلقاسم لوز:
وتين الَقاِتل يَن من الرُّ اإلنترنت أنقَذت الجزائريِّ

الخبير في علم النفس.. جمال الدين كراد:
ال بدَّ من إبعاِد األطَفال عن األلعاِب اإللكترونّية

ما هو اختباُر )RCP( أو ) PCR(؟

نصائٌح بإبعاِد األطفاِل عن األلَعاب اإللكترونية 

يعيش الجزائريون في 
كامل القطر الوطني، 
هذه األيام، على وقع 
الحجر الصحي المنزلي، 
والذي كان قد أعلن عنه 
رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، للحّد من 
المواطنين والتجمعات 
كبيرة العدد، في إطار 
جملة من اإلجراءات التي 
تم اتخاذها للتوقي 
من انتشار فيروس 
»كورونا« المستجد.
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دمة .. َمدينة الُبليدة تحت الصَّ

مــن ُيخلُِّصــها مــن وبــاء ُكـــورونـــا؟

اجلزائر  مشارف  على  الواقعة  البليدة  مدينة 
الواليات األكثر هدوءا وراحة  العاصمة ، من 
جلمال موقعها اجلغرايف وتضاريسها الشامخة ، 
سميت مبدينة الورود الرتباطها الوثيق ببساتني 
 ، جهة  كل  من  بها  احمليطة  والياسمني  الورود 
وتريح  الصدور  تثلج  زكية  روائح  منها  تفوح 

القلوب احلزينة .
سكان عاصمة الورود   ليسوا يف أحسن أحوالهم 
خالل هذه الفترة ، بعد أن سدت كل الطرق 
املؤدية ملدينتهم الهادئة ، بسبب انتشار فيروس 
كورونا الذي تفشى بني جدرانها واخترق الوباء 
أخبار  على  املساملون  أهلها  ليستيقظ  بيوتها، 

املوت واإلصابة بهذا الوباء املستجد.
 

إلى كابوس  البليدة  حتولت حياة سكان مدينة 
الرعب  مشاهد  أيامهم  وطبعت  حقيقي 
حول  يوميا  األخبار  تهاطل  عقب  واخلوف، 
ارتفاع احلاالت املسجلة لفيروس كورونا،  التي 
فاقت 180 حالة أي نصف  ما سجلته البالد 
 9 بلغت  التي  والوفيات  مؤكدة،  إصابات  من 
من  عنها  معلن  حصيلة  آخر  حسب  حاالت 

قبل وزارة الصحة لغاية يوم اجلمعة  .
 

يوميا  يترقبون  باتوا  البليدة  مدينة  سكان 
والتي  الصحة  وزارة  تقدمها  التي  اإلحصائات 
يف كل مرة ال يخلوا ذكر املدينة من اإلصابات 
حتت  مواطنيها  وضع  ما  والوفيات،  املسجلة 
مع  تأزما  الوضع  وزادهم   ، والرعب  الصدمة 
فرض حظر للتجوال بصفة شاملة وأغلقت كل 
الطرقات املؤدية لها يف مشهد يبدو لناظره أنها 

مدينة أشباح وال يسكنها أحد .
لم  التي  البليدة،  والية  بها  متر  األيام  أحلك 
العشرية  ذكرى  تعيد  عايشتها  وأن  يسبق 

السوداء التي أتت على األخضر واليابس.
يف  يوم  كل  يف  تنقطع  تكاد  ال  املوت   أخبار 
،التي  الورود  مدينة  باسم  اشتهرت  مدينة 
سجلت  أولى حاالت اإلصابة مبرض »كوفيد 
– 19«،  بعد أن دخل إليها عن طريق قريب 
مناسبة  يف  ومعارفه  أهله  منه  تقرب  مغترب، 
فرح عائلية ، وقتها لم يكن يعلم كل من حضر 
بل  طويال  تدوم  لن  الفرحة  أن  املناسبة  تلك 
الفرحة ستتحول إلى مأمت ، بسبب نقل فيروس 
كورونا من فرنسا إلى مدينتهم ليصيب عشرات 
من األفراد لهم عالقة قرابة  باملغترب، وينتشر 
إلى  الرقم  أن وصل  إلى  بيت آلخر  الوباء من 

180 حالة إصابة.
ل الُبليدة إلى   ُكرونولوجيا َتحوُّ

بؤرٍة لَفيروِس كورونا

اجلارية،  السنة  من  مارس  الثاني من شهر  يف 
لها  بيان  يف  اجلزائرية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، ويتعلق األمر 
بأم )53 سنة(، وابنتها 24 عاما تقطنان مبدينة 
األم  إلى  انتقلت  العدوى  إن  وقالت  البليدة ، 
من  يبلغ  بفرنسا  مقيم  لهما  قريب  من  وابنتها 
العمر 81 سنة، قدم لزيارتهما يف الفترة املمتدة  

بني 14 إلى 21 فيفري املاضي.
بفيروس  مصاب  أنه  تبني  اجلزائري  املغترب 
كورونا املستجد عند عودته إلى فرنسا ، وعقبها 
أعلنت وزارة الصحة اجلزائرية من جديد ارتفاع 
 5 إلى  املستجد  »كورونا«  بـ  اإلصابات  عدد 

حاالت من نفس العائلة بوالية البليدة.
الفيروس،  بهذا  اإلصابات  عدد  ارتفاع  وبعد 
استنفار  حالة  اجلزائرية  السلطات  أعلنت 
على  كانوا  الذين  األشخاص  وتتبع  لتحديد 
وأيضا  فرنسا،  يف  املقيم  باجلزائري  اتصال 
باملصابني  اتصال  لهم  كان  الذين  باألشخاص 

من نفس العائلة .
أعلنت  ن  )الثالثاء(  فقط  ساعة   24 وبعد 
حاالت   3 تسجيل  الصحة    وزارة  مجددا 
ليرتفع عدد  إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، 

املصابني إلى 8 كلهم من نفس العائلة.
وبعدها بيوم واحد فقط أي يوم األربعاء، ارتفع 
نفس  من  حالة   11 إلى  ليصل  املصابني  عدد 
العائلة، و16 حالة مساء اليوم ذاته وكلهم من 

نفس العائلة مبنطقة بوفاريك بوالية البليدة.
 دعواٌت لحجٍر صحيٍّ على واليِة 

الُبليدة
تسبب الوضع الصحي املتأزم الذي دخلت فيه 
النشطاء  من  الكثير  مطالبة  يف  البليدة  مدينة 
وزارة  من  االجتماعي   التواصل  مواقع  على 
الصحة  احلجر على الوالية بأكملها،  للحد من 
انتشار الفيروس ومحاصرته يف مكان وجوده ، 
ووجهوا سيال من االنتقادات للسلطات،  وقالوا 
إنها تأخرت كثيرا يف حصر وتتبع األشخاص 
الذين كان لهم اتصال باملهاجر اجلزائري الذي 

زار عائلته بوالية البليدة.
األزرق  الفضاء  يف  النشطني  بعض  وطالب 
املجال  يف  ومختصني  وإعالميني  مثقفني  من 
الصحي بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة،  
واألماكن  واجلامعات  املدارس  من  بداية 
واملواصالت العامة ومنع التنقل من وإلى والية 

البليدة.
للكثير  نفسية  مشاكل  يف  الوضع   وتسبب 
من  ساعات  عايشوا  ممن  البليدة  مواطني  من 
الفيروس، حيث  مت  انتشار  بداية  الرعب عند 
إجالء 46 طالبة جامعية بالبليدة رفقة أستاذة 

 ، الوالية  يف  بوفاريك  مدينة  مستشفى  إلى 
التحاليل  لكن  بالفيروس  إصابتهم  أشتبه  يف 

جاءت كلها سالبة .
بالفيروس  اإلصابة  حاالت  بدأت  وبعدها، 
تتزايد من يوم آلخر إلى أن بلغت رقما يعادل 
نصف عدد  اإلصابات التي سجلتها اجلزائر، 
قبل أن ينتشر عبر 36 والية، يف حني صرحت 
هي  احلاالت  من  باملائة   90 بأن  الوصاية 

حاالت مستوردة.
حجٌر َتام على الِواليِة لُمحاَصرة 

الفيروس  
قرر الرئيس عبد املجيد تبون، مساء يوم اإلثنني 
املاضي ، فرض حجر شامل على والية البليدة 
وحجر جزئي على العاصمة اجلزائر ملدة عشرة 
مرض  انتشار   ملواجهة  أخرى  وإجراءات  أيام 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( ، ليتوسع 

القرار وميس 9 واليات جديدة عبر الوطن .
و أمر تبون بالتطبيق »الفوري« لإلجراءات التي 
بفرض  وهذا  لألمنن  األعلى  املجلس  قررها 
قابلة  أيام  عشرة  ملدة  البيوت  يف  تام  حجر 
البليدة  مع منع احلركة من  للتمديد يف والية 

وإلى الوالية.
يكون  أن  يجب  أنه  على  اإلجراءات  ونصت 
اخلروج من املنازل استثنائيا ومرخصا به مسبقا 
وقوات  للشرطة  املختصة  السلطات  قبل  من 
الدرك، على أن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية 
الطبية  باملستلزمات  السكان  متوين  لضمان 

واملواد الغذائية.
ونصت أيضا على فرض حظر جتوال جزئي يف 
اجلزائر العاصمة من الساعة السابعة مساء إلى 
يتم  أن  على  أيام،  عشرة  ملدة  السابعة صباحا 
التي  الواليات  كل  على  اإلجراء  هذا  تعميم 
حسب  الفيروس،  فيها  سيظهر  أو  فيها  ظهر 

املالحظات اليومية لوزارة الصحة.
تبون ُيبِدي تعاُطًفا مع ُسّكان 

الُبليدة 
األربعاء  تبون،  املجيد  عبد  الرئيس  وّجه 
املنقضي ، يف تغريدة له على حسابه الرسمي 
على »تويتر«، حتية احترام وتقدير ألهل البليدة 
املفروض  الصحي  احلجر  على  صبرهم  لقاء 
انتشار  من  لوقايتهم  مدينتهم  وعلى  عليهم 

وتفشي فيروس كورونا.
جوهرة  هي  »البليدة  اجلمهورية  رئيس  وقال 
هذا  يكون  أن  وحاشا  تعاقب  ال  وهي  اجلزائر 
الوباء عقوبة«. وأضاف »إن اهلل و الدولة معكم 
الوباء  هذا  على  سننتصر  قاطبة  اجلزائر  ومع 
احترام  بضرورة  يطول«.وطالب  لن  اهلل  وبحول 
اإلجراءات الوقائية إلى أن يرفع اهلل هذا البالء 

لم يخطر على بال الفنان 
الجزائري القدير »رابح 

درياسة«  لما غنى أغنيته 
المشهورة “قولولها الممرضة 
“، أن مسقط رأسه مدينة 

البليدة ستكون بؤرة لفيروس 
خطير  مثل “كورونا” 

، وتغدو هذه المدينة الساحرة 
في أمس الحاجة إلى ممرضة 
لتداوي وترعى المرضى 
في مدينة الورود ، التي 

امتّص فيروس كورونا اللعين 
رحيقها، وتعيدة البسمة على 

محيا سكانها !!

 فضحت  أزمة وباء »كورونا« الوجه اخلفي 
 لبعض التجار من مصاصي الدماء، الذين
طرق و  أساليب  عدة  انتهاج  إلى   عمدوا 
االستهالك واسعة  غذائية  مواد   لتمرير 
أن بعد  للمواطنني،  الصالحية   منتهية 
إليها، املواطنني  حاجة  و  الفرصة    انتهزوا 
 ضاربني بتعليمات املصالح املختصة و كل
ديننا بها  أوصانا  التي  األخالقية   القيم 
 احلنيف   عرض احلائط ، بعد أن مت العثور
 على مواد مخزنة داخل إسطبالت لتربية

.املواشي
الوطن« »أخبار  اإلطار،  كانت  هذا    ويف 
اإلقليمية الفرقة  مصالح  رافقت   قد 
والية مزغيش يف  بسيدي  الوطني   للدرك 
كمية حجز  من  متكنت  التي   سكيكدة، 
موجهة كانت  الغذائية  املواد  من   معتبرة 
 لالستهالك البشري،  منها ما هي منتهية

 .الصالحية
 العملية النوعية لفرقة الدرك الوطني بسيد
معلومات تلقي  إثر  على  جاءت   مزغيش 
 دقيقة تفيد بتخزين مواد غذائية مبستودع
اإلجراءات كل  استفاء  وبعد   مهجور. 
برفقة املصالح  ذات  قامت   القانونية،  
باحلروش الغش  قمع  و  الرقابة   أعوان 
ضبط مت  حيث   ، اإلسطبل   مبداهمة 
 بداخله 105 أكياس من البقوليات اجلافة
و720 تونة  علبة  و1728  املصدر   مجهولة 
 علبة مرغرين مخزنة يف ظروف غير صحية
واسعة مواد  جانب  إلى  مالئمة،   وال 
 االستهالك من زيت  وسكر و طماطم و

.مواد التنظيف

 كما قامت مصالح الفرقة اإلقليمية للدرك 
 الوطني بحمادي كرومة  من غلق مقهى
أعني عن  بعيدا  خلسة  يعمل   شعبي، 
 الرقابة، وهي الظاهرة التي ال تزال تعرفها
يزال ما  حيث  الوالية،  بلديات   بعض 
من  ، خلسة   يعملون  املقاهي   أصحاب 
جزئية بصورة  املقاهي  أبواب  غلق   خالل 
 ضاربني بتعليمات السلطات العليا بالبالد

 .عرض احلائط
مصالح قامت  جمال،  رمضان   وببلدية 
وعلى الوطني،  للدرك  االقليمية   الفرقة 
مستودع مبداهمة  معلومات،  تلقيها   إثر 
 للمواد الغذائية، ومتكنت على إثر العملية
الصالحية منتهية  مواد غذائية   من حجز 
31 يف  متمثلة  الفئران،  بفضالت   ومليئة 
6 آالف علبة و  الفرينة،  مادة   قنطارا من 
من وعدد  األنواع  مختلف  من   بسكويت 

 .أكياس السميد منتهية الصالحية
اجلمهورية  لوكيل  املعني   م  قدِّ  وعليه،  
ومبوجب سكيكدة،  محكمة   لدى 
عليه حكم  الفوري   املثول    إجراءات 
واحدة سنة  منها  حبسا  سنتني   بعقوبة 
بتهمة متابعته  النفاذ على خلفية   موقوفة 
الصالحية منتهية  غذائية  مواد   تخزين 
أثبتت أن  بعد  النظافة،  شروط   وانعدام 
كانت احملجوزة  الكمية  أن   التحريات 
ومليئة البشري،  لالستهالك   موجهة 
 بفضالت الفئران، ليعرض التاجر   حياة
هذا استغل  أن  بعد   ، للخطر   املواطنني 

 .الوضع احلساس حملاولة ترويج بضاعته
جمال بوالديس

كورونا فضح المتالعبين بقوت »الزوالية«

مستودعاٌت ِسرّية لتخزيِن مواَد ُمنتهّية 
ـــة  بسكيكـــــدة الَصالحيـّ

ب. أمني



ف  سليم
بهدف ضمان  االجراءات  هذه  تأتي  و 
الظروف  للمواطن خاصة مع  منتوج فالحي 
بعض  شهدتها  التي  األخيرة  املناخية 
كميات  بسقوط  متيزت  والتي  الواليات 
املوسم  أنقد  ما  وهو  األمطار  من  معتبرة 
منتجات  توفير  الفالحي، فضال عن متكني 
دعت  كما  املردود،  يف  وزيادة  جودة  ذات 
واملستثمرات  باحلقول  والعاملني  لفالحني 
إستمرارية  بغية  نشاطهم  مزاولة  الفالحية 
الفالحي  املنتوج  على  وللحفاظ  اإلنتاج 
احمللي ويف هذا السياق وحسب البيان املنشور 
مدير  طرف  من  تعليمات  إصدار  مت  فقد 
الصغير   « عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح 
الفالحية،  الغرفة  مع  بالتنسيق   « بوخامت 
للفالحني  الوطني  لإلحتاد  الوالئي  املنسق 
اجلزائريني، رؤساء املجالس املهنية املشتركة 
البذور  بائعي  وكذلك  الفالحية  للشعب 
بالوالية  املعتمدين  الفالحية  واملستلزمات 
والبالغ عددهم 19 وكل املتعاملني والفاعلني 
الصارم  التقيد  ضرورة  حول  القطاع  يف 
تعليمات  خاللها  ومن  احلكومة  بتعليمات 

السهر  حول  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
للموسم  واجليد  احلسن  السير  على  ميدانيا 
الفالحي دون أي إخالل بطرف من أطرافه 
حتى نتوصل إلى تأمني املنتوج بكمية ونوعية 
كما  املبتلى،  هذا  ونحن يف  جيدة خاصة، 
دعى إلى تظافر اجلهود وبذل كل املجهودات 
واخلروج  الوضع  هذا  على  التغلب  أجل  من 
القدير.  العلي  املولى  بقدرة  وسالم  بأمن 
املتعاملني يف  إشعار كل  مت  هذا  وعلى ضوء 
املجال الفالحي من بائعي البذور واألسمدة 
صناعة  شركات  الفالحية،  واملستلزمات 
األعالف، التعاونيات الفالحية، امللبنات، 
املذابح، أسواق اخلضر والفواكه بإتخاذ كل 
توفير  شأنها  من  التي  والتدابير  اإلجراءات 
املختلفة  اإلنتاج  لعمليات  املواتية  الظروف 
مديرية  مصالح  مع  والتواصل  واإلتصال 
الفالحة يف حال أي إخالل أو طارئ ألجل 
خلية  جلنة  مع  حينه  يف  وتسويته  منافشته 
األزمة ومتابعة الوضع حتت إشراف وبرئاسة 

والي والية عنابة.

اكدت مديرية الفالحة لوالية عنابة أنه 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  ملراسلة  تبعا 
للحبوب  املهني  للديوان  العامة  واملديرية 
حصة  متوين  تطبيق  مت  فقد  اجلافة  والبقول 
لكل  الصلب  القمح  من  أيام   )05( خمسة 

املطاحن العمومية واخلاصة للوالية.
توفير  أجل  من  جاءت  االجراءات 
القدرات  بإستعمال  األساسية  املادة  هاته 
املضاربة  على  والقضاء  للمطاحن  القصوى 
التجارة  مديرية  مع  واإلحتكاروبالتنسيق 
للسهر  الوطني  والدرك  األمن  ومصالح 
جاء  وكما  التعليمة.  هاته  تطبيق  على 
بخصوص  األول  الوزير  تعليمة  على  بناءا 
سوق  إستمرارية  وجوب  على  التشديد 
إنه  البيان  أضاف  والفواكه،  للخضر  اجلملة 
والفواكه  للخضر  اجلملة  مبوردي  اإلتصال  مت 
مع  بالتنسيق  وهذا  املجاورة  الواليات  عبر 

اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار  اإلحتادالوالئي 
)األمن  األمن  ومصالح  التجارة  ومديرية 
تطبيق  على  للسهر  الوطني(  الوطني+الدرك 
هاته التعليمات وتقدمي كل الضمانات حول 
سوق  إلى  الواليات  هاته  من  التنقل  سهولة 
مديرية  جهتها  من  عنابة.  بوالية  اجلملة 
بالتحلي  املواطنني  دعت  الفالحية  املصالح 
بروح املسؤولية واليقظة للحد من إنتشار هذا 
الوباء اخلطير، مناشدة جميع اجلهات الفاعلة 
بتظافر اجلهود حملاربته، داعية يف ذات السياق 
لعدم إستغالل هذا الوضع الذي متر به البلد 
لتحقيق هامش ربح معتبر عن طريق املضاربة 
واملواطن،  بالوطن  يضران  اللذان  واإلحتكار 
حيث يجب نشر روح التكافل والتضامن بني 
أبناء الشعب اجلزائري لتجاوز هذه احملنة بأقل 
األضرار.                                ف سليم

للشرطة  الوالئية  املصلحة  متكنت 
واملصلحة  بقاملة،  والتنظيم  العامة 
وخلية  القضائية،  للشرطة  الوالئية  
مع  العامةبالتنسيق  والعالقات  اإلعالم 
 3600 حجز  من  بقاملة  مديريةالتجارة 
مواد  به  برميل  و20  معقم  جال  قارورة 
الصالحية و1400  خطيرة سامة منتهية 
مداهمة  إثر  اكسجينية  مادة  من  كلغ 

التجميل  مواد  بصناعة  خاص  معمل 
اليوم  بقاملة  صيدالنية  شبه  واملواد 
وضبط حيازة وتخزين دون سبب شرعي 
منتهية  رخصة  دون  خطيرة  موادكيميائة 
املصدر،صناعة  ومجهولة  الصالحية 
صيدالنية،وعدم  شبه  مواد  يف  والغش 

احترام إلزامية الرقابة. 
خديجةبندالي 

دائرة  أمن  عناصر  متكنت 
حماية  إطار  ويف  الضلعة  حمام 
الغش  أشكال  كل  املستهلك من 
كمية معتبرة من مواد  حجز  من 
ة  معد شة  مغشو تنظيف 
إثر ورود  جاءت  للتسويق.  العملية 
معلومات تفيد بوجود مركبة نفعية يقوم 
يف  تنظيف مشكوك  مواد  ببيع  صاحبها 
املصالح  ذات  قامت  نوعيتها، وعليه 
بإعداد خطة محكمة مكنت من توقيف 
العمر 37 سنة  من  املشتبه فيه البالغ 
العثور  وبتفتيش مركبته مت  حيث 

سوائل على  على برميلني )02( بهما 
تنظيف ) جافيلوصانيبو( مواد  أساس 

لغسل  مخصص  سائل  ، )36( قارورة 
مسحوق  من  )24( كيسا  مع  األواني 
ذات  أخرى  مواد  إلى  باإلظافة  منظف 
حجز  مت  أين  املصدر،  مجهولة  تركيبة 
زيادة  مستغال  التنظيف  ومواد  املركبة 
الطلب على مثل هكذا مواد وبالتنسيق 
اإلجراءات  إتخاذ  مت  احمللية  النيابة  مع 

القانونية ضد املعني.
جمال أبو أشرف

لتعقيِم  بعتاٍد  يتطّوعون  فاّلحوَن 
األحياء

بقسنطينة  املواطنون  استحسن 
تطوعوا  الذين  الفالحيني  بعض  مبادرة 
وبعض  بالرش  اخلاص  عتادهم  رفقة 
التطوع  اجل  من  الفالحية  اجلرارات 
فيها  شرعت  والتي  تعقيم  حمالت  يف 

الفارط مع ضمان مديرية  منذ اخلميس 
التعقيم  وسائل  توفير  بالوالية  الفالحة 
والنظافة،  حيث مت تخصيص فالحني 
بعملية  يقوم  بلدية  بكل  األقل  على 
التعقيم رفقة متطوعون من الشباب الذي 

أكد جاهزيته يف مثل هاته املواقف.
خديدجة بن دالي 

لوالية  الفالحية  املصالح  مدير  أكد 
برج بوعريريج بردي العربي أن ال نقص 
ال  وبالتالي  بالقمح  املطاحن  متوين  يف 
ندرة يف مادة السميد مستقبال،  وذلك 
سعيا منه لطمأنة املواطنني تزامنا مع ازمة 

كورونا التي ضربت العالم واجلزائر
واليات  من  العديد  غرار  وعلى 
بوعريريج  برج  والية  تشهد  الوطن،  
حالة من الغليان وسط السكان وذلك إثر 
الندرة التي شهدتها بعض مناطق البيع 
الكبرى،  اين جاءت هذه املتابعة التي 

ظل  يف  الفالحة  مديرية  عليها  أشرفت 
ببلدياتها  الوالية  الواسع لسكان  االقبال 
الوالية  عرفت  أين  السميد،   على 
كبيرا  تزاحما  الفارطة  االيام  خالل 
البيع  نقاط  نحو  الوالية  لسكان  وتوافدا 
سميد  بكيس  الظفر  أجل  من  الكبرى 
أيا كان الثمن،  حتسبا ألي ظرف طارئ 
الفالحة  مديرية  جعل  ما  مستقبال،  
عادية  بطريقة  يسير  التموين  أن  تؤكد 

وروتينية ال نقصان فيها وال خلل 
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة

توقيــُف قاصــٍر َعـّذب
 مختــًل عقلـــًيا

أمس  أول  تبسة  بوالية  الشريعة  محكمة  أمرت 
رعاية  مبركز  15 سنة  العمر  يبلغ من  قاصر  بوضع طفل 
العمدي  القتل  محاولة  جنايتي  واقعة  حول  األحداث 

وتعذيب مختل عقليا. 
وقائع  فإن  الوطن  أخبار  إليه  توصلت  ما  وحسب 
احلادثة تعود إلى انتباه قوات الشرطة إلى وجود صراخ 
املركب  خلف  املوجودة  احلديقة  من  صادر  وعويل 
الصوت  التحقق من مصدر  مت  أين  للمدينة،   اجلواري 
بسلك  خنقه  مت  قد  النجدة  طالبا  شخصا  ليجدوا 
والقيام  باحلديقة  املتواجد  األشجار  بإحدى  حديدي 
بالستيكي  أنبوب  بواسطة  وتعذيبه  عليه  باالعتداء 
الذ  سنة(  قاصر)15  طفل  طرف  من  حديدي  وسلك 
بالفرار مبجرد مشاهدته لقوات الشرطة،  حيث مت توقيفه 
إلى  الضحية  حتويل  مع  الدائرة،  أمن  مقر  إلى  وحتويله 
قسم االستعجاالت الطبية بالشريعة لتلقي اإلسعافات 
واخلنق،  العنف  آثار  عليه  بادية  كانت  والذي  األولية 
كما منحت له شهادة طبية توجيهية للطبيب الشرعي،  

وهو مختل عقليا يبلغ من العمر 53 سنة.
تقدمي  مت  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  بعد  و 
الشريعة  محكمة  لدى  العدالة  أمام  القضية  أطراف 
وتعذيب  العمدي  القتل  محاولة  واقعة جنايتــي  حول 
احلكم  حقه  يف  أصدرت  والتي  عقليا  مختل  شخص 

املذكور سابقا.
فيروز رحال

تبسة

لحّية  حجُز أدويٍة ُمنتهية الصَّ
 من داخِل ُمؤّسسة استشفاِئّية

اجلهات  أن  الوطن  ألخبار  عليم  مصدر  كشف 
العوينات بوالية تبسة قد قامت بفتح  بدائرة  القضائية 
حتقيق معمق حول صفقات مشبوهة يف مؤسسة عمومية 

استشفائية من قبل طاقم إداري سابق للمؤسسة.
وحسب ذات املصدر فإن التحقيق انطلق بعد ورود 
معلومات أمن دائرة العوينات حول هذه القضية،  أين 
مت حجز كمية جد معتبرة من األدوية مختلفة األشكال 
واألنواع منتهية الصالحية تصل قيمتها إلى 03 ماليير 
املعزولة  املستودعات  بأحد  مخبأة  كانت  سنتيم، 
اجلمهورية  وكيل  مع  بالتنسيق  وهذا  املذكورة  باملؤسسة 
هذه  على  الوقوف  مت  أين  املؤسسة،  بتفتيش  أمر  الذي 
يف  املهمة  األدوية  من  العديد  غياب  ظل  يف  الكارثة 

مستشفيات الوالية.
و أضاف ذات املصدر أن هذه األدوية حتتوي على 
  ،2017 إلى سنة  منها  البعض  يعود  نوع،   48 حوالي 
والتسلم  التسليم  محضر  على  العثور  يتم  لم  حيث 
يتم  لم  املؤسسة كما  هذه  املتعاقبني على  املديرين  بني 
احلديث عن هذه األدوية املكدسة واملنتهية الصالحية، 
فيما ظلت تتزايد كل فترة وأخرى دون مراعاة احتياجات 
كل  من  عينة  أخذ  مت  حيث  األخرى،  املستشفيات 
إمتام كافة اإلجراءات  إلى حني  دواء وحجزها حتفظيا، 
القانونية املتعلقة بالقضية، فيما قامت مديرية الصحة 

والسكان بفتح حتقيق من أجل حتديد املسؤوليات.
فيروز رحال
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ضمانا لما يحتاجه الفلحون وحماية للمنتجات الفلحية 

َبائعـو الُبـذور واألسِمـدة بعنابـة
 غيـُر َمعنيِّيـن بإجـراِء الَغلـق

استثنت مديرية المصالح الفلحية لوالية عنابة أصحاب محلت بيع 
البذور واألسمدة والمواد الفلحية من اإلجراءات االحترازية المتخذة 
للحد من تفشي وباء كرونا، وسمحت لهم بفتح محلتهم لتوفير ما 
يحتاجه الفلحون ولضمان سلمة المحاصيل والخضروات واألشجار 

المثمرة من مختلف األمراض الفطرية واألفات الحشرية.

عنابة

تمويـُن المطاحـِن بــ »حصة 05 أيـاٍم«
لـــــب   مــن الَقمــح الصُّ

قاملة
حجـزُ 20 ِبرميـًل تحــِوي مـواَد كيميائيـّة

املسيلة 
لعـــة ضبـُط مـواَد تنظـيٍف  بحّمـــام  الضَّ

قسنطينة
فّلحوَن يتطّوعـون بعتـاٍد لتعقـيِم األحيـاء

 برج بوعريج
ميـد  ُد وفـــرَة مــادِة السَّ الواليـُة تؤّكــِ
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َعِقب فقدان السيطرة على فيروس كورونا 

ُسّكان بجاية َيلزُمون ُبيوَتهم ويتقيَُّدون باإلجراءات الِوقائيَّة 

. بـــلقاسم.ج
عن اعلنت  جهتها  من  احمللية   السلطات 
 اجراءات احترازية ودعت لاللتزام بإجراءات
 الوقاية، حيث مت تشكيل خلية أزمة متعددة
ذلك مع  وباملوزاة  الوضع  ملتابعة   القطاعات 
االستشفائية املؤسسات  مختلف   أطلقت 
وكذا واسعة  حتسيسية  حمالت   واملديريات 
الذين املدني  واملجتمع  اجلمعيات   عديد 
الدعوة اجل  من  التوعية  خط  يف   انخرطوا 
املجتمع أوساط  يف  اليقظة  درجات  رفع   إلى 
للتوعية وبرامج  حصص  بث  إلى   باإلضافة 
إذاعة أثير  عبر  الفيروس  من  الوقاية   لطرق 
املنشآت تهيئة  ومت  اجلهوية،   »الصومام« 
وجود حالة  يف  املرضى  الستقبال   الصحية 

.اشتباه للمرض

تنظيٌف وتعِقيم بـ »القصر«
بوالية القصر  بلدية  مصالح   أطلقت 
محلية،تطهير جمعيات  عدة   بجاية،رفقة 
النقل ووسائل  العامة  واألماكن   األحياء 
مت فقد  محليا  املتخذة  اإلجراءات  إطار   ويف 
مت القطاعات  متعددة  أزمة  خلية   تنصيب 
 تشكيلها ملتابعة الوضع تضم اخللية مختلف
 أجهزة الدولة مهمتها متابعة الوضع والوقوف
واحترام الوقاية  اإلجراءات  تطبيق   على 
اخلصوص شهدت ذات  ويف  النظافة   شروط 
التي األحياء  تعقيم  املناطق حمالت   عديد 
الردم ومؤسسة  البلدية  مصالح   أطلقتها 
اإلجراءات جملة  إطار  يف  وتندرج   التقني 
عرفتها والتي  الوالية  أقرتها  التي   االحترازية 
البلديات من خالل تعقيم املساحات  عديد 
البرية واحملطة  احلافالت  ومواقف   العمومية 
احلديدية السكة  ومحطة  املسافرين   لنقل 
والتي املعقمة  باملواد  وغيرها  النقل   ووسائل 
 مست تقريبا جل األماكن احلساسة مبا فيها

 محيط عيادة متعددة اخلدمات التي تستقبل
 العديد

 من املرضى الذين يقصدونه من ستة بلديات
إلى جانب تعقيم مختلف املؤسسات األخرى

حجٌر َمنزلّي
األخيرين اليومني  يف  املدينة  شهدت   و 
بعديد الشوارع  يف  املواطنني  حركة   تراجع 

التزم حيث  الكبرى  املدن  ووسط   األحياء 
ويف كورنا  عدوى  من  خوفا  بيوتهم   العديد 
السلوك هذا  املواطنني  استحسن  الصدد   هذا 
 ببقاء املواطنني مبنازلهم معتبرا أن االبتعاد عن
للوقاية وشاطره أجنع سبيل  املكتظة   األماكن 
الوقاية أن  قائال  بالبلدية  عامل  بشير   الرأي 
التجمعات عن  واالبتعاد  العالج  من   خير 
شأنه من  للضرورة  إلى  احلركة  من   والتقليل 

ميمون أما  العدوى  من  املواطن   حماية 
مكوث ضرورة  على  أكد  غذائية  مواد   تاجر 
 املواطنني هذه الفترة يف مبنازلهم والتركيز على
.النظافة باستخدام مختلف وسائل التعقيم

..وُندرة الَمحاليِل الُمعقِّمة
 شهدت العديد من الصيدليات ندرة حادة يف
 محاليل التطهير اخلاصة باليدين والكمامات

وأكد األسعار  يف  ارتفاعا  عرفت   التي 
100 وصل  سعرها  أن  املواطنني   بعض 
 دج بعدما كان سعرها سابقا 20 دج، أما
 سعر املطهر تراوح سعره بني 250 و300
دج  100 كان سعره اليتجاوز  بعدما   دج 
الوضعية هذه  من  املواطنني  تذمر   وسط 
 التي تتطلب توفرها حفاظا على سالمتهم
 وأرجع بعض الصيادلة هذه الندرة إلى رفع

.املمونني ألسعارها

تحسيٌس وتوِعية 
اذاعة«الصومام«اجلهويةببجاي نظمت 
من الوقاية  حول   ة،حصصتحسيسية 
كوفيد كورونا  فيروس  عدوى   انتشار 
نفسانية وفرقة  اطباء  طرف   19،من 
ملديرية التابعني  تابعني   واجتماعية 
للحد الفرد  استفادة  شانها  من   الصحة، 
الوباء حيث أعطيت كل  من انتشار هذا 
إذا سيما  ال  واإلرشادات   التوجيهات 
املوزعة التحسيسية  بامللصقة  األمر   تعلق 
املواطن حتسيس  مت  كما  املواطن   لفائدة 
الالزمة واإلرشادات  بالنصائح   بالتقيد 
عدوى انتشار  من  للوقاية   ألصحابها 
باستمرار اليدين  غسل  منها   الفيروس 
املباشر التواصل  والصابون،جتنب   باملاء 
 مع األشخاص املصابني،جتنب ملس العينني
 أو األنف أو الفم، من دون غسل اليدين،و
 العمل على تطهير األسطح، التي هي عرضة
 للتلوث السريع، و جتنب ملس احليوانات كما
التواصل يف  اإلسراع  على  املواطن  تنوير   مت 
الرقم عبر  شائعة،  أعراض  أي  عن   والتبليغ 
احلكومة وضعته  التي   3030  األخضر 

اجلزائرية يف متناول جميع املواطنني

وحماية العمران  فرقة شرطة  عناصر   متكنت 
35 حجز  من  بجاية،  والية  ألمن   البيئة 
 قنطار من مادة الفرينة املدعمة كانت موجهة

.للتخزين قصد املضاربة
الفرقة  عناصر  قيام  بعد  جاءت   العملية 
وأحياء شوارع  مختلف  عبر  مراقبة   بدوريات 
الطرق مفترق  إلى  وبوصولهم  بجاية   مدينة 
 مدالة مبدينة بجاية، مت توقيف شاحنة محملة
ويقدر كيس   70 على  حتتوي  الفرينة   مبادة 

 وززنها اإلجمالي بـ 35 قنطار، وبعد املراقبة
بأن صاحبها ال ميلك سجل  والتفتيش تبني 
 جتاري وال يحوز على أية فاتورة لهذه السلعة،
مديرية إلى  وحتويلها  املادة  هذه  مت حجز   وقد 
 التجارة بالوالية والتي بدورها قامت بتحويلها
 إلى مديرية أمالك الدولة، أما املخالف فقد مت
 إتخاذ اإلجراءات القانونية ضده وحتويله إلى

.اجلهات املختصة
 بـــلقاسم.ج

 طالت أزمة احلليب على مستوى والية تيزي
 وزو بشكل ملحوظ منذ بداية انتشار فيروس
 كورونا رغم التصريحات مدير التجارة لوالية
وبتوفير مسحوق بحّلها  تفيد  التي  وزو   تيزي 

 .احلليب مبا فيه الكفاية
لبعض « بجولة  »قامت  الوطن   اخبار 
كلها اعتادت  التي  الغذائية  املواد   محالت 
 بيع مادة احلليب، وقد عبر لنا أغلب التّجار
يزداد التي  املاّدة  ندرة هذه  مع  معاناتهم   عن 
 الطلب عليها منذ بداية األزمة، حيث أفادوا
التموين خالل مضاعفة  يترقبون  كانوا   أنهم 
 هذه األّيام وليس تقليصها إلى العدد الضئيل
احلليب على  املواطن  إقبال  ألن   املذكور، 
الباعة جل  وأعاب  الفترة  هذه  يف   يتضاعف 
إلى املسؤولني  ودعوا  احلليب  ندرة   مشكلة 

الوعد مت  الذي  املسحوق  بتوفير  األمر   تدارك 
من املواطنون  الفيروس  انتشار  بعد  أيام   به 
احلليب أكياس  نفاد  يستسيغوا  لم   جهتهم 
واعتبروها الغذائية،  املواد  مبحالت   باكرا 
واعتبروا ولت  قد  أنها  ظنوا  كانوا   سابقة 
واملشاكل النقائص  هذه  مثل  يف   اخلوض 
ممّا أكثر  وتغنب  تلهي  التي  التفاهات   من 
التي والترّدد على احملالت  الّشراء   ترحم من 
يف املتحكمون  أما  بالفتح  لها  الترخيص   مت 
يعدون يزالون  فما  احلليب،  مسحوق   سوق 
يف املادة  هذه  من  الكافية  احلصة   بتوفير 
 أقرب األوقات لتغطية السوق احمللية باحلليب

الكافية لتغطية حاجيات املستهلك
أحمد. آليان

والية مقلع يف  دائرة  امن   متكنت مصالح 
اشخاص ثالثة  من توقيف  وزو   تيزي 
بعد سنة  و38   25 بني  أعمارهم   تراوح 
 ضبطهم وهم يقومون بعملية مضاربة غير
حيث وزو،  تيزي  مبدينة  للحوم   شرعية 
الفاسدة اللحوم  من  كلغ   1857 حجز   مت 
 اين قدمت املجموعة للنيابة العامة قصد
 النظر يف قضيتهم ويف نفس السياق قامت

بتيزي القضائية  للشرطة  املتنقلة   الفرقة 
41 العمر  من  يبلغ  بتوقيف شخص   وزو 
مواد شبه صيدالنية حيث بحوزته   سنة 
 مت حجز قفازات من مختلف األنواع وكذا
ضبط كما  كحول  وقارورة  مطهر   قارورة 

لديه كمامة طبية مجهولة النوع
احمد. آليان

مراكز من  عدد  ومتربصو  أساتذة   شرع 
بوالية والتمهني  املهني   التكوين 
إنتاج عملية   بحاية،بشكلتطوعي،يف 
 كمامات طبية وقائية كمساهمة منهم ضمن
كورونا فيروس  من  والوقاية  محاربة   جهود 
 كوفيد 19، حسبما كشفت عنه املدير احمللي

.للقطاع
منذ شرع  القطاع  بأن  سعادنة  صادق   وقال 
باإلعتماد على سواعد إنتاج،  قليلة يف   أيام 
التكوين مراكز  من  عدد  ومتربصي   أساتذة 
 املهني عبر الوالية، يف عملية إنتاج كمامات
منظمة ومعايير  مواصفات  وفق  وقائية   طبية 
 الصحة العاملية توزع مجانا وحسب األولويات

القطاع القطاعات. ويستهدف   على مختلف 
إليها سعى  التي  املبادرة  هذه  خالل   من 
القطاع ومتربصي  عمال  تطوعي   بشكل 
لوادغير،اوقاس، املهني  التكوين  مراكز   عبر 
مبدينة والذكور  االناث   القصر،مركزي 
عن يقل  ال  ما  أولية  كحصة  إنتاج   بجاية، 
ورشات بدأت  كمامةوقائية.وقد   30.000 
وصنع خياطة  عملية  يف  املؤسسات   هذه 
املنتظر من  والتي  والواقيات   الكمامات 
الصحية املؤسسات  مختلف  على  توزع   أن 

.بالوالية
بـــلقاسم.ج

بجاية
حجُز 35 ِقنطاًرا من »الفرينة« 

تيزي وزو
تسجيُل ندرٍة في الحليِب والُخبز 

تيزي وزو
القبُض على 3 ُشّباٍن يِبيعون لحوًما فاِسدة

بجاية
اماٍت طبّية أساتذٌة ومتربِّصون ُينِتجون كمَّ

خّلَف انتشار فيروس كورنا، ببجاية، هلعا كبيرا لدى المواطنين وخوفا من خطورته، فبعد أن كان هذا الوباء خالل األيام الماضية محل سخرية واستهتار، بات هذه األيام 
يثير مخاوف المواطنين عقب تسجيل عدد من الحاالت المؤكدة ووفاة آخرين. 

معسكر
رئيُس بلديٍة ونائُبه 
يتنازالِن عن راِتبهما 

 علن رئيس بلدية معسكر رفقة نائبه املكلف
على التنازل  يف  نيتهما  عن  والتعمير   بالبناء 
السنة من  الثاني  الثالثي  خالل   راتبهما 
باملنطقة املعوزين  ملساعدة  خطوة  يف   اجلارية، 

ملواجهة االزمة الصحية التي متر بها البالد
احمد »سيد  معسكر  بلدية  رئيس  قال   و 
ا احمد«  سيد  الهندي   « ونائبه   «  العامري 
يف املعوزة  العائالت  لدعم  تهدف  املبادرة   ان 

 .مواجهة فيروس كورونا
« الوطن  اخبار   « لـ  ذاته  املسؤول  أضاف   و 
املواد ومختل  غذائية  مواد  بشراء  سيقوم   انه 
مواطن نفسه  يعتبر  وانه  وتوزيعها   االخرى 
املنتخبني داعيا جميع  مسؤول  يكون   قبل ال 
رواتبهم، عن  التنازل  واملسؤوليني   البلديات 
احلجر عليها  اثر  والتي  املهمشة  للفئة   دعما 

 .املنزلي



07 السنة 01 - العدد 149 -االحد  04 شعبان  1441  هـ  - 29 مارس 2020م
أخبار السر ايا

يف ظلِّ ظروف احلجر الصحي القاهرة، برزت دعوات على شبكة 
اإلنترنت حتث الناس على العمل احلّر وهم يف منازلهم. وخص 

العرض الشباب ذكرانا وإناثا إلطالق متجر إلكتروني خاص بهم. 
ومضى العرض يف إعطاء عدة تفاصيل حول طريقة االشتراك يف 
هذا املشروع،  الذي يشمل اقتناء السلع من خارج اجلزائر، على أن 

يتم توضيح طريقة التعامل والتسويق وفقا لكل مؤسسة تسويقية.
ومن بني عوامل اجلذب التي مت االستناد إليها من أجل ضمان اإلقبال 

على هذا املشروع، نذكر أن الوقت احلالي يتزامن مع فترة احلجر 
الصحي، وبالتالي بقاء العديد من الشباب بال مزاولة عمل ما.  يف 

املقابل، يتيح العرض مكسبا ماديا ودخال يف وقت توقف اجلميع عن 
مزاولة أعمالهم حتت ظروف اجلائحة العاملية.

 إثَر احلجر الصحي الذي 
دخلته اجلزائر، جتّند سكان 
بجابة ملواجهة اجلائحة على 

قلب رجل واحد. ويف هذا 
السياق، بادر صاحب قاعة 

للحفالت »احلياة السعيدة«، يف 
ه املدني،  التفاتة تنبئ عن حسِّ

إلى حتويل قاعة احلفالت 
إلى مرقد لألشخاص الذين ال 

ميلكون مأوى، حتى يتمكنوا 
من اخلضوع للحجر الصحي 

وقاية من جائحة كورونا.

وجه »التياترالي« شوقي بوزيد رسالة خاصة،  نشرها عبر موقع 
التواصل االجتماعي الفايسبوك،  جاء فيها: »مبناسبة اليوم العاملي لـ 
»التياتر«، أعزي الصادقني يف كدح لياليهم وأهنئ الدخالء على وقاحة 
وجوههم«. هي كلمات حادة قصد بها املتطفلني وأشباه الفنانني الذين 

يصعدون الركح وهم ال يفقهون شيئا يف عالم أبي الفنون، على حد 
تعبيره.

أطلق الشاعر سليمان جوادي، على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي، 
سلسلته »بليديات«، وهي مجموعة من املنشورات الفايسبوكبة تتضمن 

التعريف بأبرز وأشهر وجوه مدينة الورود التي تشهد ظروفا صعبة عقب فرض 
احلجر الصحي الشامل الذي فرضه تفشي فيروس كورونا يف املنطقة.

وتضمنت منشورات الشاعر مختلف معالم مدينة البليدة من األشخاص الذين 
انحدروا من هذه املدينة )قدميا وحديثا(، بداية مبحمد توري وصوال ألدبائها 
املعاصرين، وشيوخها وفنانينها وحتى نشطائها، على غرار: الشيخ بوسليماني، 
واألديب رابح خدوسي واملمثل »صويلح« ورابح درياسة ونور الدين بلغالي وعبد 
الرحمن عزيز، وحتى املناضل السياسي الذي يتوشح باسمه مستشفى املدينة 

»فرانز فانون«.

تتواصل مبادرات التضامن وسط اجلزائريني ملواجهة جائحة 
كورونا، حيث أعلن احلاج الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار 

واحلرفيني عن إطالق مجموعة من اإلجراءات التضامنية التي مت 
االتفاق عليها، بداية من دعوة اخلّبازين إلى تخصيص كمّيات من 
اخلبز يومّيا للعائالت احملتاجة والتي توّقف معيلوها عن مزاولة 
عملهم. يذكر أن هذه املبادرة ستطلق بالتنسيق مع جلان األحياء 
واجلمعيات اخليرية احمللية. كما شملت احلملة التضامنية إرساَل 

قافلة )شاحنات( من املساعدات الغذائية العاّمة نحو والية 
البليدة،  وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة ومصالح والية البليدة. 

ويف هذا املسعى، دعا جتار املواد الغذائية العاّمة إلى تخصيص 
كمّيات من املواد الغذائية لصالح احملتاجني، يوزعونها يف األحياء 

التي ينشطون بها، إلى جانب دعوة جتار التجزئة إلى تشجيع 
املواطنني على البقاء يف بيوتهم بإيصال طلبياتهم إلى بيوتهم.

عادِة مفتوح!  باٌب للسَّ

مستشفى عين النسور .. الحدثمستشفى عين النسور .. الحدث

على قلِب رجٍل واِحد!

اْت.. معاِلُم الَورد! اْت.. معاِلُم الَورد!ْبِلِيِديَّ ْبِلِيِديَّ

ُربَّ ضارٍة نافعة!

عزاٌء في احتفال؟ !

أثار رفض وزارة الفالحة والتنمية الريفية منح الترخيص لترميم مستشفى عني النسور بعني الدفلى، 
غضب الفرق التطوعية التي أعلنت عن مبادرتها ورّوجت لها طويال، خاصة يف ظل األزمة احلالية التي تهدد 

اجلزائريني، مؤكدين أن استرجاع املستشفى الذي مت تخريبه خالل سنوات العشرية السوداء العجاف 
يعتبر رهانا كاسبا يف عز جائحة وباء كورونا، إال أن نفس املدخل بررت به وزارة الفالحة رفضها الترخيص 

للمتطوعني من أجل ترميمه، داعية لتأجيل األمر ملا بعد انقشاع الفيروس ..
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لطات في ظلِّ مخاطر تفشي وباء كورونا وتحذيرات السُّ

الَعطش ُيخِرج ُسّكاَن آفلو باألغواط إلى الّشاِرع!

نورين عبدالقادر
يف  كبيرة  أزمة  تواجه  أفلو  بلدية  وبدأت 
باملياه الصاحلة للشرب بسبب  تزويد السكان 
التوسع العمراني الكبير التي تشهده املدينة يف 
السنوات األخيرة الناجتة عن البرامج السكنية 
األخيرة  السنوات  يف  إجنازها  مت  التي  الكبيرة 
مقابل قلة املنشآت من آبار وخزانات، حيث 
واخلزانات  اآلبار  استغالل  إلى  اللجوء  يتم 
املجندة  الكميات  لتوزيع  املدينة  املوجودة عبر 

يوميا على كل األحياء، إضافة إلى محدودية 
اليتجاوز  والتي  املنجزة  باآلبار  املياه  منسوب 
عمقها 200 متر غالبا، وقد مت تسجيل جفاف 
األحياء  العديد من  ميون  الذي كان   14 البئر 
إلى  املياه  توزيع  قطاع  مسؤولي  على  حتم  مما 
ملدة  يوم  بعد  يوما  األحياء  لتزويد  اللجوء 
أفلو  سكان  ويتخوف  الساعتني،  عن  التزيد 
من أزمة نقص فادح الصاحلة للشرب خالل 
شهر رمضان الكرمي وفصل الصيف. لالشارة 

املائية  املوارد  ملديرية  الوالئي  املدير  كشف 
الوالية  والي  جمع  الذي  اللقاء  يف  بالوالية 
احمللية  والسلطات  املدني  املجتمع  بفعليات 
لسنة  التنمية  لبرامج  التحكيم  جلسة  خالل 
2020 أنه مت برمجة حفر بئر جديدة عميقة 
مبليار و200 مليون سنتيم لتعويض البئر رقم 
طويال  وقتا  تأخذ  اقد  اإلجراءات  لكن   14

ويبقى السكان يعانون. 

الوطني  والدرك  الشرطة  قوات  كثفت 
امليداني  العمل  أدرار،  بوالية  واجلمعيات 
درجة  برفع  والتحسيسي؛  الصارم  الوقائي 
وتسخير  باالنتشار،  القصوى  التأهب 
والشوارع  املدن  مختلف  يف  اإلمكانيات 
األطراف،  مترامية  والقصور  الرئيسة 
بيوتهم،  يف  البقاء  بضرورة  الناس  إلخطار 

واتباع خطوات الوقاية من هذا الوباء.
جتوب مواكب الدرك واألمن واحلماية 
مبكبرات  الناشطة  واجلمعيات  املدنية 
وأحياءها؛  أدرار  شوارع  يوميا،  الصوت 
الوقائية  التدابير  تطبيق  يف  املساهمة  بغية 
خالل  من  كورونا؛  لفيروس  للتصدي 
املتواجدين  املواطنني  وتوعية  حتسيس 
ودعوتهم  العمومية،  واألماكن  بالساحات 
ما  سيما  الوقائية،  باإلجراءات  للتحلي 
تعلق بتجنب التجمعات مبختلف أشكالها 
استغالل  جانب  إلى  املنازل،  يف  والبقاء 
اجلهوية؛  أدرار  إلذاعة  اإلذاعي  الفضاء 
من خالل بث حصص توعوية من تنشيط 
إطارات تابعة ألمن والية أدرار، باإلضافة 
إلى الدوريات الراكبة والراجلة مع استعمال 

تدعو،  التي  والضوئية،  الصوتية  املنبهات 
املواطنني  الشرطة  قوات  خاللها،  من 
اخلروج،  وعدم  املنازل  يف  املكوث  إلى 
على  الشركاء  رفقة  بدوريات  القيام  مع 
كبيرا  إقباال  تشهد  التي  الهياكل  مستوى 
املتضمن  بالقرار  وإعالمهم  للمواطنني، 
اإلغالق املؤقت للمحالت التجارية؛ بغية 
تطليق التجمعات واالحتكاك بني الناس. 
توزيع  شهدت  التحسيسية  العمليات  هذه 
مطويات وملصقات حتسيسية توعوية، كان 
لها األثر البالغ على املواطنني، الذين أعربوا 
املبذولة  للجهود  وتقديرهم  ارتياحهم  عن 
إلى  الرامية  األمنية،  املصالح  طرف  من 
مدار  على  الفيروس  هذا  انتشار  من  احلد 
الساعة عبر كافة إقليم الوالية، مع مواصلة 
اجلمعيات بالتنسيق مع مختلف السلطات 
الساحات  وتعقيم  تطهير  يف  احمللية، 
واملؤسسات  العمل  ومرافق  والشوارع 
املواطنني،  يوميا  تستقبل  التي  اجلوارية 
مع التأكيد على ضرورة أخذ احليطة وعدم 

التقارب بني األشخاص.              ق.م

القضائية  الشرطة  مصالح  نفذت 
الفرقة االقتصادية واملالية بغرداية بالتنسيق 
مراقبة  عمليات  مؤخرا  التجارة  مديرية  مع 
التجارية  للمحالت  فجائية  ومداهمات 

ومخازن املواد االستهالكية.
على  القضاء  اطار  يف  تأتي  العملية   
الناجتة  اإلجرامية  والنشاطات  التصرفات 
احلالي  الوضع  التجار  بعض  استغالل  عن 
للكسب غير املشروع على حساب املواطن، 
أو  السلع  يف  باملضاربة  األمر  تعلق  سواء 
باإلقتصاد  أو  العامة  بالصحة  املساس 

الوطني.
تدخالت عناصر الشرطة بالتنسيق مع 
للمصالح،  بيان  حسب  التجارة،  مراقبي 
باملدينة إضافة  مّست عدة محالت جتارية 
والتوزيع  التخزين  مستودعات  بعض  إلى 
التنظيف،  ومواد  الغذائية  باملواد  اخلاصة 
متعلقة  مخالفات  تسجيل  عن  وأسفرت 
التخزين،  شروط  ومالئمة  احترام  بعدم 

ضبط سلع منتهية الصالحية.
املصالح  اتخذت  الوضع،  هذا  أمام 
ضد  القانونية  اإلجراءات  كافة  املختصة 

مالكي هذه احملالت، مع حجز سلع محل 
ضبطت  السياق،  هذا  ويف  املخالفات، 
مبحلني جتاريني وسط املدينة ومخزن خاص 
من  قيمة 3348 علبة  ما  الغذائية،  باملواد 
األجبان من احلجم الكبير، 185 كيلوغرام 
مختلف  من  واملارغرين  الزبدة  من 
احلفظ،  لشروط  مالئمة  غير  األحجام، 
غذائية  مواد  من  إلى 254 علبة  إضافة 
حليب  بينها  من  الصالحية،  منتهية 
موّجهة  وعصائر  ومشروبات  األطفال، 
خاصة  غذائية  ومواد  حلويات  لألطفال، 

بالطبخ.
اإلجراءات  اتخاذ  البيان،  وأّكد 
بغية  السلع  كافة  حجز  مت  حيث  الالزمة، 
إتالفها من طرف املصالح املعنية مع اإلشارة 
تسجيل  مت  أخرى،  محالت  مراقبة  إلى 
السالمة  معايير  بكافة  أصحابها  التزام 
ان  تعلى  التخزين،  وشروط  الصحية 
تصرفات  من  للحّد  يوميا  العملية  تتواصل 
بعض االنتهازيني املستغلني حلاجة املواطن 

يف الظروف التي متر بها البالد.       ق.م

الفالحية  املصالح  مديرية  استرجعت 
من  هكتار  الف  من  اكثر  غرداية  بوالية 
السنة  مطلع  منذ  الفالحية  األراضي 
االستصالح  إطار  يف  منحت  اجلارية، 
انها  غير  مستثمرين،  لفائدة  الفالحي 

بقيت غير مستغلة.
املصالح  مديرية  مسؤولي  بحسب  و 
يف  املساحة  هذه  استعادة  ومت  الفالحية، 
إطار عملية تطهير العقار الفالحي املتواصلة 
القطاع،  مدير  شرح  مثلما  الوالية،  بهذه 

مصطفى جغبوب.
 101.598 قوامها  مساحة  بقيت 
هكتارا من األراضي املوزعة غير مستغلة، 
التي مت استرجاعها عقب معاينة ميدانية، 
الفالحي  العقار  تطهير  عملية  إطالق  منذ 
يف 2016، يضيف نفس املسؤول، وجرى 
من  ألكثر  االستفادة  نزع  الصدد  هذا  يف 
قرارات  تلقوا  الذين  مستفيدا،   4350
اإللغاء عقب معاينة ميدانية، إلى جانب 
ذكر  كما  اإلعذارات،  من  العديد  توجيه 
 150 يفوق  ما  أن  مضيفا  القطاع،  مدير 

ألف هكتار، بنحو 50 باملائة من األراضي 
أيضا  معنية  االستصالح  إطار  يف  املوزعة 
هذه  يف  الفالحي  العقار  تطهير  بعملية 
الوالية. من بني مجموع يفوق 257.625 
هكتارا من األراضي املمنوحة ملا يزيد عن 
بينها 210.080  من  مستثمر،  آالف   10
العقارية  امللكية  حيازة  إطار  يف  هكتارا 
فقط  هكتار  ألف   50 هناك  الفالحية، 
من  باملائة   20 نسبته  مبا  استغاللها،  مت 
األراضي املوزعة، مثلما أوضح من جهته، 
مسؤول اإلحصائيات مبديرية القطاع، خالد 

جبريط.
تتواجد معظم تلك املساحات املوزعة 
التي  باملناطق  الفالحي  االستثمار  لغرض 
تقع  والتي  هائلة،  مائية  بقدرات  تزخر 
الطريق  مسار  طول  على  الوالية  بجنوب 
ببلديات  وبالتحديد   ،)1( رقم  الوطني 
القارة  وحاسي  لفحل  وحاسي  املنصورة 
واملنيعة، وبشمال غرداية يف بلديتي بريان 

والقرارة.                                    ق.م

غرداية
استرجاُع ألَف هكتاٍر مـن األراِضــي غيـِر الُمستغلـّة

غرداية
مداهمــاٌت للَمحـاّلِت والَمخـاِزن ُمحاربــًة لالحِتَكـار

حجزت مصالح األمن الوطني كمية معتبرة 
والتي  األنواع  مختلف  من  الغذائية  املواد  من 
مليون  بـ630  اإلجمالية  املالية  قيمتها  بلغت 
ستوجه  كانت  املستودعات  أحد  يف  سنتيم، 

للمضاربة 
اإلجراءات  جتسيد  إطار  يف  جات  العملية 
العمومية  السلطات  قبل  من  املتخذة  الوقائية 
العامة  للمديرية  القيادية  للتعليمات  وتنفيذا 
أشكال  كل  محاربة  بخصوص  الوطني  األمن 

التي  والسلع  الغذائية  املواد  واحتكار  املضاربة 
تعرف استهالك واسع من قبل املواطنني، خاصة 
تلك املدعمة من قبل الدولة، وردت إلى مصالح 
فرقة الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الوالئية 
معلومة  النعامة  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
الثالث  العقد  يف  شخص  قيام  مفادها  مؤكدة 
مستوى  على  غذائية  مواد  بتخزين  عمره  من 
ملدينة  الشمالي  باملدخل  املتواجد  مستودعه 
إذن  استصدار  مت  للمعلومة  واستغالال  النعامة، 

إيجابية  نتائجه  والذي كانت  املستودع  بتفتيش 
حيث أسفرت العملية على حجز كمية معتبرة 
والتي  األنواع  مختلف  من  الغذائية  املواد  من 
مليون  بـ630  اإلجمالية  املالية  قيمتها  بلغت 
فيه  املشبه  ضد  قضائي  ملف  إجناز  مت  سنتيم، 
مخزون  تهمة حيازة  عن  العدالة  أمام  وتقدميه 
مبرر  غير  االرتفاع  حتفيز  بهدف  املنتوجات  من 

لألسعار بغرض املضاربة وانعدام الفوترة 
سالمي ابراهيم

واسعة  مبشاركة  احمللية  السلطات  طلقت 
جمعيات  وعدة  األمنية  األسالك  مختلف  مع 
وتعقيم  تطهير  عملية  اكبر  باليزي،  ومتطوعني 
من  انطالقا  املدينة  وشوارع  أحياء  ملختلف 
مديرية التنظيم والشؤون العامة، وذلك بتسخير 
شاحنات  يف  متثلت  كبيرة  ومعدات  إمكانيات 
ومختلف أجهزة التعقيم والتنظيف التي جابت 

معظم نقاط التجمعات السكنية. 
اإلسعاف  سيارات  العملية  رافقت  وفيما 
وشاحنات احلماية املدنية مبكبرات صوت تطلق 
املواطنني  خاللها  من  تدعو  وبالغات  نداءات 
احليطة  وتوخي  باليقظة  التحلي  ضرورة  على 
احلذر عن طريق اللجوء الى احلجر املنزلي وعدم 
املغامرة للخروج الى الشارع باعتباره احلل االمثل 

والدواء احلالي للحد من وباء كوفيد 19. وكما 
وفرت مختلف املصالح جميع سوائل التطهير من 
متطوعني  مبرافقة  املدينة  جتوب  صهاريج  داخل 
وملصقات  املطهرة  املواد  مختلف  بتوزيع  يقومون 

الوباء  انتشار  من  الوقاية  شروط  أهم  حتمل 
املستجد الذي أصبح هاجسا يؤرق اجلميع. 

براهيم مالك

رقان  لدائرة  التجارة  مفتشية  حجزت 
جنوب أدرار 97.907 طن من املواد الغذائية 
األساسية الواسعة االستهالك كانت موجهة 

لالحتكار. 
 حيث قامت وبالتنسيق مع مصالح األمن 

املستودعات  ألحد  مبداهمة  الوطني  والدرك 
الدقيق  من  كبيرة  كميات  على  حتتوي 
والعجائن.  احلليب  السكر  الزيت  السميد 
اي  دج   13.520.834 املالية  قيمتها  بلغت 
اكثر من يعادل 1,3 مليار سنتيم. حيث متت 

للمخالفات  ارتكاب حائزها  مصادرتها بسب 
التالية ممارسة نشاط جتاري قار دون التسجيل 
لغرض  السلع  التجاري.احتكار  السجل  يف 

املضاربة.عدمالفوترة.
عبد اهلل مجبري

النعامة
حجــــُز مـواَد ِغذائيــة كانــت موجهــًة للُمضـــاربِة ِفيــها 

إليزي
ا للَعـــدوى  تنظيـــُم  عملــيِة َتعقـــيٍم واسَعــــة َوقفــــً

أدرار 
حجــُز 97 طنًّـــا من المــــواِد الغذائيــّـَة برّقــــان

أخرجت أزمة العطش التي تضرب بعض أحياء أفلو، منذ أكثر من شهر، السكان إلي الشارع طلبا للماء. يذكر أن السكان 
احترموا مسافة األمان في طوابيرهم تفاديا النتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبين السلطات بإيجاد حل لهم لوضع حد 

للمعاناة التي يتخبطون فيها منذ أن جفت مياه البئر رقم )14(، الذين كانوا يتزودون منه بالماء.

أدرار
األمـُن يرفـُع درجـَة التَّأهـِب لمواجهـِة كورونـا 
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روبورتـــاج

بدا ال عبد الناصر حمودة
هادًئا جًدا، سكون  البليدة،  مدينة  وشوارع  بساحات  حال 
صامت، يخيم على ساحة التوت بقلب املدينة، حركية قليلة، 
أنذرت يف مؤشر أن أمرا غير عادي وقع، زادته غيوم سوداء غطت 
وإن سألت  نفسيا سيئا،  انطباعا  وأعطت  السماء، كلها جتمعت 
املواطنني خرج يف  بعض  من  اجلواب  يأتيك  فسريعا  يجري  عما 
القسري«،  احلجر  نحن حتت  البحث عن كيس حليب،«  رحلة 
»واليتنا اكثر تضررا يجب املكوث يف منازلنا حتى يأتينا الفرج » 
وخارج أسوار مستشفى بوفاريك، ينتشر كالم عن وفيات جديدة 

وإصابات بالفيروس القاتل

 نداٌء عاٍل!
انتشرت قوات األمن بشكل ملفت لالنتباه، بكل مداخل 
من  املواطنني  ومنعت  الرئيسية،  محاورها  وعبر  البليدة  والية 
التواجد خارج احلجر املنزلي، وقاية وتفاديا لوقوع انتشار للعدوى 

من املصابني بالوباء اخلطير. الفي

إلى  نداءات  املساجد،  أصوات  مكبرات  من  ارتفعت  و 
الذاتي،  احلجر  والتزام  اخلروج،  وعدم  بيوتهم،  بالتزام  املواطنني 

ألنه انفع وأجنع للجميع. 
الوالية، حيث استغل  أئمة مبساجد  نداءات من  و جاءت 
أمام املسجد » الشهداء » الشيخ » صالح » ببلدية األربعاء الواقعة 
إلى أقصى شرق عاصمة الوالية، األزمة الصحية، ونصح السكان 
وأهالي املدينة، عدم تعريض أنفسهم إلى أخطار الوباء الفيروسي، 
من  وجناة  الكرمي،  رسولنا  لتعاليم  التزام  هو  الذاتي،  احلجر  وأن 
لتجنب  اجلميع  إلى  وأنسب  به،  اإلصابة  لتفادي  وحل  الوباء، 

العدوى ونشر املرض يف نطاق أوسع.

  ُندرٌة حادة!
و عرفت أسواق البليدة فرض احلجر الصحي الشامل، ندرة 
اخلضروات  يف  خاصة  األساسية،  االستهالكية  املواد  يف  حادة 
العفرون  وموزاية  الشفة  بلدية  شهدته  ما  غرار  على  والفاكهة، 
الندرة  ان سبب  أكد  التجار،  احد  مع  اجلر، ويف حديثنا  ووادي 
يعود الى منع جتار هاته البلديات من التحاق بسوق اجلملة للخضر 

سجل  امتالكهم  عدم  بحجة  تيبازة  والية  باحلطاطبة  والفواكه 
جتاري، يف الوقت الذي طالب فيه السكان والي الوالية بالتدخل 
فتح  فيما  هذا  ممكن،  وقت  اقرب  يف  القضية  لهاته  حل  إليجاد 
ضمنوا  نسبي،  بشكل  محالتهم،  واملخابز  البقاالت  أصحاب 
املواد األساسية، ويف سياق السلوك التضامني، الذي تعود عليه 
مخبزة  عرض صاحب  واحملن،  األزمات  هذه  مثل  يف  اجلزائريون 

مادة اخلبز باملجان على السكان ملدة 10 ايام كاملة. 

 استغاثة ِصحّية!
الوبائي، ال تزال طواقم طبية بكل من  و يف سياق احلدث 
املستشفى اجلامعي ومستشفى الفابور وخاصة مبستشفى بوفاريك، 
النقص  املعدية، تعاني وحتتج ضد  أين توجد مصلحة األمراض 
بالعدوى،  اإلصابة  من  والسالمة،  الوقاية  وأدوات  الوسائل  يف 
وأطباء  وإداريني،  إلى موظفني  املصابني،  دائرة  توسعت  يف وقت 
وممرضني، بدت األمر أن إجراءات ومعايير الوقاية لم حتترم، هذا 
املستشفى  الفابور طلب تدعيم  الطبي مبستشفى  الطاقم  فيما رفع 
بسيارة إسعاف يف اقرب وقت ممكن تساعدهم يف نقل املرضى الى 

كل من املستشفى اجلامعي ومستشفى بوفاريك، خاصة مع تزايد 
عدد املرضى واملصابني بفيروس الكورونا.

ضرورة  على  بوفاريك،  مبستشفى  الطبي  الفريق  شدد  كما 
الفحص  وسائل  بتوفير  األولوية،  ذات  مبطالبهم  اجلدي  التكفل 
كاملة  أيام   5 الى  ساعة   24 من  االنتظار  بدل  محليا،  املخبري 

لظهور نتائج التحاليل. 

!  َغضٌب شعبيٌّ
البليدة، نداءات  النائية يف  البلديات واالحياء  وجه سكان 
استغاثة الى املسؤولني، الجل فك العزلة املفروضة عليهم، جراء 
يحرمون  جعلهم  مما  أيام،   4 منذ  املفروض  العام  الصحي  احلجر 
من اقتناء املؤونة الضرورية، منادين بتزويدهم باملواد االستهالكية 

الضرورية، وباألخص مادتي السميد واحلليب واخلضروات.
بالتوزيع  اعتبروه  ما  ضد  مواطنني،  احتجاج  السياق  يف  و 
التي قدمها بعض احملسنني  الغذائية،  املساعدات  العادل يف  غير 
وبعض  وبوعرفة،  العفرون  ببلديتي  حصل  ما  مثل  لبلدياتهم، 

االحواش يف واي العاليق وموزاية واالربعاء، وحمام ملوان.

 في خامِس أّيام الَحجر الَقسرّي

ارِتبــاٌك وخــوٌف.. والنُّــدرة سيِّــدٌة فـي الٌبليـــَدة!
حالة من اخلوف واالرتباك بدأت تظهر بني سكان البليدة، املنطقة التي تفشى فيها الوباء القاتل »كوفيد - 19« ؛ فبعد خمسة أيام من احلجر القسري وارتفاع عدد اإلصابات والوفيات معا، بدأ 

الفزع يتسلل الى املواطنني خوفا من العدوى يف ظل ندرة حادة يف اخلضر والفواكه واملواد الغذائية!

أخرج ُسكان الوالية إلى الّشارع فجرا في زمِن ُكورونا

حــي فـي جيجل! ميـــُد يكِســُر حاجــَز الَحجــر الصِّ السَّ
حالة من اخلوف واالرتباك بدأت تظهر بني سكان البليدة، املنطقة التي تفشى فيها الوباء القاتل »كوفيد - 19« ؛ فبعد خمسة أيام من احلجر القسري وارتفاع عدد اإلصابات والوفيات معا، بدأ 

الفزع يتسلل الى املواطنني خوفا من العدوى يف ظل ندرة حادة يف اخلضر والفواكه واملواد الغذائية!
سهام عاشور 

على  بظاللها  تلقي  كورونا  فيروس  انتشار  تدعيات  مازالت 
جديدة،  إصابة  حاالت  تسجيل  ومع  جيجل.  واليات  سكان 
هذا  انتشار  من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  الوالية  كثفت 
مبنازلهم  لاللتزام  املواطنني  الوصية  السلطات  ودعت  الفيروس، 
وجتنب التجمعات، غير أن السميد سرعان ما أخرج الكثير منهم 
التي جعلت  املادة  هذه  عن  بحث  رحلة  املنزلي، يف  احلجر  من 

السكان يقفون يف طوابير طويلة، يف حتٍد صارخ للوباء القاتل.

 طوابيٌر َطويله مَع بزوِغ الَفجر
مازالت بلدية جيجل تشهد طوابير يومية من املواطنني من 
اجل اقتناء كيس سميد هاته الطوابير التي يزيد عددها كل يوم 
عن سابقه ومند الساعات األولى للفجر عرفت وعبر نقطتي البيع 
الفرسان فوضى كبيرة ومشاحانات  يف كل من بن عاشور وحي 
أدت الى تذخل فرق االمن ورغم محاولة قواة االمن السيطرة على 
احلالة والتسيير احلسن لها غير ان ذلك لم يحد من حجم الفوضى 
احمللية  السلطات  ماجعل  املواطنني  بني  واالحتكاك  والصراخ 
الرياضات  متعددة  بالقاعة  البيع  عملية  برمجة  وتعيد  تتدخل 
ابركان ورغم هذا مازالت الفوضى سيدة املوقف واملسيطر الرئيسي 

على الوضعية

الم   َفوضى في مطاِحن السَّ
مند األيام األولى من تسجيل والية جيجل احلالة األولى 
املصابة عرفت مطاحن السالم ببلدية أوالد يحي خدروش شرق 
غير  السميد  مادة  على  الطلب  وتزايد  للمواطنني  توافدا  الوالية 
التعليمات  ومع  الواليات  لبعض  الصحي  احلجر  انتشار خبر  ان 
باملطاحن  البيع  وحدة  عرفت  اجلمهورية  رئيس  أصدرها  التي 
ويصل  ليتضاعف  األولى  األيام  يف  بالعشرات  قدر  كبيرا  توافدا 
لها  املقابل  والشارع  الوحدة  ماجعل  األسبوع  نهاية  مع  للمئات 
يغرق يف فوضى كبيرة بطلها مواطنون اليحترمون إجراءات الوقاية 

واملسافة االحترازية املوصى بها يحدث هدا يف ظل عجز املسؤولني 
واملسييرين للمطاحن عن التحكم يف عملية البيع

 وحدُة الَبيِع بزيامة منصورّية 
استثَناء!

يف اجلهة الغربية للوالية تعرف بلدية زيامة منصورية نفس 
احلالة وان كانت اقل احتكاكا وتالسنا غير انه عرفت نفس احلالة 
من حيث االكتظاظ والطوابير الطويلة وبنفس االستهتار يف عدم 
الوجوه  نفس  انه  هناك  معقول  الغير  ومن  الوقاية  شروط  تطبيق 
اليومي  الطوابير ماجعلنا نتساءل عن جدوى االقتناء  تشاهد يف 

ملادة السميد

َمصالح التِّجارة الَغاِئب األكبر 
املتتبع لقضية ازمة السميد بجيجل يدرك ان السميد هدم 
كل بروتوكوالت الوقاية واإلجراءات الالزمة املتخدة ضد الفيروس 
ام  الشعب  على  اللوم  كان  ان  يتساءل  اجلميع  جعلت  نقطة  يف 
مصالح التجارة وعن دور البلديات يف املشاركة يف تاطير توزيع هاته 
املادة هاته احلالة جعلت اجلميع يجمع على ان الدولة او مصالح 
التجارة عجزت عن اتخاد إجراءات وضوابط لتوزيع هاته املادة كما 
عجزت عن توفير كميات كبيرة من اجل خلق الكفاية للمواطن 

والوفرة للمادة وبالتالي ينقص تهافت املواطنني

رون  صون وأطباٌء يحذِّ  ُمتخصِّ
توعية  نداءات  بالوالية  واملختصني  األطباء  عديد  اطلق   
السبب  تكون  قد  النها  الطوابير  هاته  جتنب  بضرورة  للمواطنني 
بينهم  االحتكاكات  وانتشاره يف خضم  الفيروس  لتنقل  الرئيس 
حمالت التوعية هاته تبنتها عديد الصفحات احمللية بالوالية يف 
منشورات حتديرية وتوعوية من جهة أخرى تبنى اغلب صحفيي 
رمي  على  يكفوا  ان  املواطنني  تدعو  حمالت  الوالية  واعالمي 
جيجل  مواطنوا  كل  يدفع  قد  والذي  عقباه  اليحمد  ملا  انفسهم 

ثمنه يف حصيلة كبيرة
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وري في 30 جوان َيبدو ُمستِحيًل!  إنهاُء الدَّ
رئيس االتحاد الفرنسي.. نويل لو غريه:

إال  البطولة  استئناف  ميكن  فال 
من  األخضر  الضوء  على  احلصول  بعد 

الدولة«.
الفرنسي  الكرة  احتاد  رئيس  وأكد 
النظر  وجهات  يف  كبير  اختالف  وجود 
بني مسؤولي األندية بشأن مقترحاتهم، 
احلذر،  نتوخى  أن  »يجب  مضيفا 
استئناف  بشأن  قرار  اتخاذ  ميكن  ال 
البطولة يف موعد ما، وإنهائها يف جويلية 
املقبل.. بالطبع هناك تطلعات، ولكن 
ال يوجد شيء ملموس، فأي تصور يف 

الوقت احلالي لن يكون معقوال«.
وأشار: »هناك اختالف أيضا حول 
للتعايف  الالعبون  يحتاجها  التي  املدة 
األندية  أن  حول  اجتاه  هناك  البدني، 
ستكون جاهزة بحلول 15 ماي، وآخرون 

يؤكدون أن ذلك لن يتحقق قبل 1 أو 15 
جوان املقبل، بينما يرى البعض اآلخر 

أن البطولة لن تستكمل«.
وشدد رئيس احتاد الكرة الفرنسي: 
»يجب االنتباه جيدا ملا نقوله، وااللتزام 
يبقى  فالهدف  الدولة،  بتعليمات  متاما 
وقت  أسرع  يف  الدوري  استئناف 
صحية  مخاطر  أي  دون  ولكن  ممكن، 
نويل  والالعبني«. وختم  للجماهير 
حال،  أي  »على  تصريحاته  غريه  لو 
إنهاء بطولة الدوري يوم 30 جوان يبدو 
الدوري  بطولة  مستحيال«. وتوقفت 
منذ  والثانية  األولى  بدرجتيه  الفرنسي 
تفشي  بسبب  اجلاري  الشهر  منتصف 

فيروس كورونا.
القسم الرياضي

تفوق برشلونة على ريال مدريد يف سباق التعاقد مع 
األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن، خالل 

املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن فلورنتينو 
ممثلي  مع  االتفاق  حاول  مدريد،  ريال  رئيس  بيريز، 

الوتارو خالل شهر فيفري املاضي.
وأشارت إلى أن حترك ريال مدريد جاء عقب فشل 
زمية  بن  كرمي  منافسة  يف  يوفيتش  لوكا  الصربي  املهاجم 

على دخول التشكيل األساسي، خالل املوسم احلالي.
وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة تدخل على الفور 
باالنتقال  الوتارو  وأقنع  مدريد،  ريال  محاوالت  وأوقف 
قرر  إذا  ميسي،  ليونيل  بجوار  واللعب  نو«  لـ«كامب 

الالعب مغادرة إنتر هذا املوسم.
وقالت الصحيفة، إن جناح برشلونة يف صد هجوم 
البارسا  مسؤولي  بني  املميزة  للعالقة  يعود  امليرجني، 

وممثلي الوتارو.

دي برويـن ال ُيماِنع 
فــــي االنتقـــاِل 
إلى ريال َمدريــد

بات مانشستر سيتي 
مطمعا لكثير من أندية 
أوروبا يف ظل العقوبة 

املوقعة على النادي من 
االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا( وحرمان 
األزرق السماوي من 

التعاقدات ملوسمني، بعد 
خرقه قواعد اللعب املالي 

النظيف.
ويف ظل تطلع كثير 
من أندية القارة العجوز 
لنجوم السيتي، كشفت 
تقارير صحفية إيطالية، أن البلجيكي كيفني دي بروين، ال ميانع 

على اإلطالق االنتقال لريال مدريد، بدًءا من الصيف املقبل.
ويف املقابل يرغب زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 

مدريد، يف ضم دي بروين لصفوف فريقه، اعتماًدا على عقوبة 
السيتي. وكان مانشستر سيتي قد استأنف ضد القرار يف احملكمة 

الرياضية، يف انتظار احلكم النهائي.
وبحسب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن دي بروين غير 

متمسك بنسبة 100 باملائة بالبقاء يف مانشستر سيتي، وال ميانع 
االنتقال لريال مدريد. وأشارت إلى أن دي بروين مييل إلى االنتقال 
للميرنغي، لكن ليس بسبب عدم ارتياحه يف السيتي، وإمنا بسبب 

عقوبة االحتاد األوروبي.
جدير بالذكر أن بيب غوارديوال، املدير الفني للسيتيزنس، 
ورحيم سترلينغ، أحد جنوم الفريق، أكدا استمراريتهما يف ملعب 

االحتاد، مهما كان قرار احملكمة الرياضية.

َبايـرن ُميونـخ ُيزاِحم 
 كبـــــار أوروبـــا 
على صفقة كتالونية

انضم بايرن ميونخ لسباق األندية الساعية لضم أحد املواهب 
الشابة يف إسبانيا خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

ونقلت صحيفة »سبورت بيلد« عن الصحفي الشهير جيانلوكا 
دي مارزيو، رغبة النادي البافاري يف التعاقد مع نيكو ميالميد، 

العب إسبانيول.
وأشارت إلى تضمن عقد العب الوسط اإلسباني، البالغ من 

العمر 18 عاًما، شرًطا جزائًيا، بقيمة 8 ماليني أورو.
وقد يفتح هذا البند الباب أمام عمالقة أوروبا للظفر بتوقيع 

الالعب بسهولة، قبل انتهاء تعاقده يف صيف عام 2023.
وكانت تقارير صحفية قد ربطت ميالميد مؤخًرا بعدة أندية 
أوروبية، أبرزها ريال مدريد، برشلونة وتشيلسي. ويلعب نيكو 

ضمن صفوف الفريق الرديف بالنادي الكتالوني، لكنه شارك مع 
الفريق األول خالل مواجهة لوزيرن السويسري يف أوت املاضي، 

بالدوري األوروبي.

د  كورونـا ُيهـدِّ
  بقـاَء رامــوْس 
فـي البرنابيـو
كشف تقرير صحفي إسباني، امس 
السبت، عن تطور بشأن توقيع سيرجيو 
راموس على عقد جديد مع ناديه ريال 

مدريد.
ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن راموس 

يبلغ من العمر 34 عاًما، ومن املقرر أن ينتهي 
عقده احلالي مع ريال مدريد يف جوان 2021.
وأشارت إلى أنه مت إجراء املفاوضات 
التمهيدية بشأن التجديد بالفعل، وكان 
ريال مدريد واضًحا بأنه ال يتعجل حسم 

األمر. وأوضحت الصحيفة أن أزمة تفشي 
فيروس كورونا غيرت الكثير من األمور 

الكروية على مستوى العالم بأكمله، ووصل 
األثر أيًضا إلى جتديد عقد راموس.

وقالت إن راموس عبر دائًما عن رغبته يف 
االعتزال مع النادي امللكي، ولن يكون هناك 
أي نزاع بني الطرفني بشأن الراتب، بل يتعلق 

األمر فقط مبدة العقد.
وقدم ريال مدريد، استثناءات يف املاضي 
بشأن مدة العقد، لكن النادي حالًيا ال يجدد 

لالعبني تزيد أعمارهم عن 30 عاًما، أكثر 
من موسم واحد.

وأضافت أن راموس بحلول عام 2021، 
سيكون عمره 35 عاًما، ورغم ذلك يريد 

التوقيع على عقد مدته تزيد عن عام واحد، 
ألنه يشارك بانتظام مع الفريق ويتمتع بحالة 

بدنية جيدة.
وأمتت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن أزمة 
فيروس كورونا ألقت بكل شيء يف الهواء، 

حيث تدهورت األوضاع االقتصادية يف 
جميع األندية، وهذا قد يؤثر على قرار ريال 

مدريد بشأن استمرار راموس.

إدارُة البلوغرانـــا تحِبـــُط محاولــــَة 
الرّيــــال إغــراَء الوتـــــارو

سواريـز َيــّزُف نبـأ ساًرا لجماهيِر َبرشلونة
حتدث األوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن مكافحة فيروس 

كورونا، وزف نبأ ساًرا جلماهير النادي الكتالوني بشأن حالته الصحية.
حاالت  »تتزايد  ماركا  صحيفة  أبرزتها  فيديو  مكاملة  خالل  سواريز  وقال 
كورونا يف أوروغواي يوًما بعد يوم، رسالتي للمواطنني أن نظل يف املنزل حتى 

يزول الفيروس بسرعة«.
ونوهت الصحيفة أن سواريز تبرع بـ 500 سلة طعام للعائالت األكثر فقًرا 
يف كاسافال، وطلب أن يشتري الناس، املنتجات من املتاجر املتواجدة يف نفس 

احلي.
وأضاف سواريز »أنا يف حالة مذهلة، كنت قد بدأت الركض بالفعل، 
معهم«. وكان  للتواجد  جاهًزا  سأكون  التدريبات،  إلى  الفريق  يعود  وعندما 
للمالعب  عودته  املنتظر  ومن  الركبة،  يف  جلراحة  خضع  قد  سواريز  لويس 

منتصف شهر أفريل املقبل.

ضاعف »نويل لو غريه« رئيس احتاد الكرة الفرنسي حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري، التي توقفت للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال لو 
غريه يف تصريحات أبرزتها صحيفة »ليكيب«: »أؤكد ما ذكرته من قبل، ال ميكن ألحد أن نتحكم يف تاريخ عودة النشاط.

بيرهـــوف: االتحـــاُد األلماِنــي 
تعـــّرَض ألضــراٍر فاِدَحــة

أعرب أوليفر بيرهوف، مدير املنتخب األملاني، عن ثقته بالدور االجتماعي لكرة القدم، يف 
مواجهة األزمة احلالية الناجمة عن تفشي فيروس »كورونا« املستجد.

وأكد بيرهوف، خالل تصريحات تلفزيونية، أن الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص، 
ميكنها رفع املعنويات بعض الشيء يف هذا البلد مجددا.

وذكر بيرهوف )51 عاما(، الفائز بلقب كأس األمم األوروبية 1996 مع املنتخب األملاني، أنه 
ال يستطيع اآلن أن يحصي اخلسائر االقتصادية، التي تعرض لها االحتاد احمللي للعبة، نتيجة توقف 

األنشطة الكروية بسبب فيروس كورونا.
واستدرك »رغم هذا، ندرس بالفعل االستثمارات التي ميكننا تخفيضها، وكيف ميكننا اتخاذ 
إجراءات لتقليص النفقات. ندرك بالطبع أننا تعرضنا ألضرار فادحة، أمني عام االحتاد أشار إلى 
وجود خسائر بنحو 50 مليون أورو«. ويف هذه األزمة، يعتمد بيرهوف على التضامن والتكافل، 

حيث قال: »علينا مساندة بعضنا البعض«.

باريس سان جيرمان  إدينسون كافاني مهاجم  بات 
لالنضمام ألحد  مرشحا  أوروغواي،  ومنتخب  الفرنسي 

األندية العريقة يف األرجنتني.
تصريحات  الفرنسية  "ليكيب"  صحيفة  ونقلت 
إلذاعة  فورالن  دييغو  السابق  األوروغوياني  املهاجم 
لبوكا  قوية  إضافة  كافاني  "أرى  فيها:  قال  أرجنتينية 
ومنافس  القارة،  يف  األندية  أكبر  أحد  فهو  جونيورز، 
قوي على البطوالت احمللية يف األرجنتني، وبطولة كأس 
ليبرتادورس". وكانت تقارير صحفية يف أوروغواي ذكرت 
إدينسون  يفكر يف ضم  جونيورز  بوكا  نادي  أن  أيام  منذ 

كافاني، ليعوض املهاجم املخضرم كارلوس تيفيز.
وينتهي تعاقد كافاني مع بي إس جي بنهاية املوسم 
اجلاري، علما بأنه الهداف التاريخي للعمالق الباريسي 

برصيد 200 هدف.
امتدت  أوروبا  يف  طويلة  مسيرة  إدينسون  وقضى 
نابولي،  باليرمو،  أندية  بني  خاللها  تنقل  عاما   12
يف  للغاية  قريبا  وكان  جيرمان،  سان  باريس  وأخيرا 
لصفوف  االنتقال  من  األخيرة  الشتوية  االنتقاالت  فترة 

أتلتيكو مدريد اإلسباني.

ٌح لتعزيِز ُصفوف بوكا جونيورز  كافاني ُمرشَّ
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زفان،  مهدى  اجلزائري  الدولي  أبدى 
سعادته  سامارا،  سوفيتوف  كريليا  مدافع 
مؤكًدا  الروسي،  الدوري  يف  جتربة  بخوض 
بلماضي  جمال  الوطني  املنتخب  مدرب  أنَّ 
مرَّ  التي  الصعبة  املرحلة  جتاوز  على  ساعده 

بها.
جانفي  يف  الروسي  للفريق  زفان  وانتقل 
لعدم  مجاني،  انتقال  يف  عامني  ملدة  املاضي 
رين  ستاد  السابق،  فريقه  مع  عقده  جتديد 

الفرنسي، عقب نهاية املوسم املاضي.
»فوت  موقع  مع  حوار  يف  زفان  وقال 
بالتوقيع  جًدا  »سعيد  الفرنسي  مركاتو« 
مرة  اللعب  من  أمتكن  وأن  سامارا،  لنادي 
أشهر،   6 ملدة  شغفك  ممارسة  فعدم  أخرى، 
أمر صعب للغاية ويتطلب وقًتا، وإرادة كبيرة 
نضجت  أنَّني  »أعتقد  لتجاوزه«. وأضاف 

لرؤية  بفرصة  حظيت  بعدما  كبير  بشكل 
كرة القدم من مسافة بعيدة. أمتنى أال يتكرر 
هنا يف  مستواي  استعادة  أجنح يف  وأن  ذلك، 
مهيأة  الظروف  كل  »صراحة  روسيا«. وأكد 
للتألق، خاصة وأنَّني تكيفت بشكل جيد مع 

األجواء العامة«.
انتقالي  حلظة  أبًدا  أتردد  »لم  وتابع 
من  العديد  أن  صحيح  الروسي.  للدوري 
امليركاتو  يف  بي  اهتمامها  أبدت  األندية 
أكبر  أظهرت  كريليا  إدارة  أنَّ  إال  الشتوي، 
قدر من االهتمام واالحترام، وهذا ما دفعني 
تشكيلة  ضمن  زفان  هنا«. وكان  للتوقيع 
اخلضر، التي حصدت كأس األمم اإلفريقية، 

العام املاضي يف مصر.
مع  مكاني  ضياع  من  »خويف  وأوضح 
كبيرة،  كلمة  تكون  رمبا  اخلوف  املنتخب؟.. 

بشكل  القدم  كرة  تلعب  ال  عندما  لكن 
تتسلل  امللعب  يف  تكون  ال  وعندما  منتظم، 
الريبة إليك، ويتم التشكيك يف كل شيء.. 
ألنَّني  محظوظ،  »أنا  طبيعي«. وتابع  األمر 
بلماضي.  جمال  مثل  مدرب  مع  تعاملت 
اتصل بي عدة مرات خالل األشهر الـ6 التي 
واهتمامه.  دعمه  لي  وأظهر  فيها،  ألعب  لم 
على  ساعدني  كما  كثيًرا،  ذلك  أفادني  لقد 

احلفاظ على ثقتي بنفسي«.
من  أيام  ثالثة  أو  يومني  »قبل  وواصل 
مبا  الهاتف إلخباره  به على  اتصلت  التوقيع، 
وأين أجته، وقدم لي نصائح جيدة،  يجري، 
ما  كل  ويراقب  محترف،  مدرب  بلماضي 

يحدث على كوكب كرة القدم«.
القسم الرياضي

الدولي الجزائري.. مهدى زفان:

سعيــٌد بتجُربِتـــي فــي روسيـا 
وبلماضــي قـّدَم لــي الكثيــر

رغم اعتراض بعضهم على اإلجراء

ر  إدارُة شباِب بلوزداد ُتقرِّ
تخفيَض رواتِب الّلعبين

باشر نادي شباب بلوزداد، حتركاته للتوصل التفاق مع الالعبني واجلهازين الفني، 
والطبي، بشأن خفض أجورهم، يف محاولة للحد من التداعيات املالية السلبية، التي 
أصبحت تعاني منها غالبية األندية، بعد تعليق نشاط البطولة، بسبب انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
وإتفق أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع على تخفيض الرواتب، لتفادي تسريح 
جزء من العمال، ونحو إبالغهم بالقرار يف الساعات القليلة املقبلة برغم اعتراض 

بعضهم على إجراء أي تغييرات يف املرتبات.
ويأتي القرار يف سياق ترشيد نفقات الفريق، بسبب األزمة املالية اخلانقة التي 

ضربت كافة القطاعات احليوية يف اجلزائر، بعد إعالن السلطات حالة الطوارئ، بسبب 
انتشار وباء كورونا. ويحتل نادي شباب بلوزداد، املركز األول يف جدول ترتيب الرابطة 

األولى برصيد 40 نقطة.

عـوِدي مهتـٌم  النَّصــُر السُّ
بخدمـــاِت بلعمــري

نقلت مصادر إعالمية سعودية، أن النصر يسعى خلطف جمال بلعمري أفضل 
مدافعي فريق الشباب السعودي وأحد أفضل املدافعني يف دوري كأس محمد بن 

سلمان للمحترفني السعودي خالل املوسمني األخيرين. حامل لقب الدوري السعودي 
للموسم املاضي حاول التعاقد مع بلعمري يف صيف 2019 وسوق االنتقاالت الشتوية 
جانفي 2020 لكن الشباب رفض التخلي عن املدافع صاحب الـ30 عاًما سواء للنصر 

أو لغيره من األندية من داخل وخارج السعودية.
ويدخل بلعمري الذي توج مع منتخب اجلزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 

موسمه األخير يف عقده مع الشباب، إذ سينتهي العقد الذي بدأ عام 2016 يف جوان 
2021، وسيحاول النصر وغيره من األندية املهتمة استغالل تلك النقطة يف إقناع 

الشباب بالتخلي عن مدافعه خالل الصيف القادم.

ترتيب االتحاد الدولي لمنتخبات السيدات 

الجزائـُر تخِســر مكانًة 
فــي التَّرتيــِب الَعــام

خسر املنتخب اجلزائري النسوي لكرة القدم مركزا واحدا 85، يف جدول ترتيب 
االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« لشهر مارس، الذي نشره اول أمس عبر موقعه 

الرسمي.
وحتتل اجلزائريات الصف العاشر إفريقيا، ضمن ترتيب القارة السمراء، الذي 
يتصدره منتخب نيجيريا ترتيب القارة اإلفريقية باملركز الـ 38 عاملي )1+(، متبوعا 

مبنتخب الكاميرون )51/ 2-(، جنوب إفريقيا )53/ 2+(،غانا )60(، كوت ديفوار 
)63(، غينيا اإلستوائية )71(، تونس )78(، املغرب )81( ومالي )1/83-(.

وبخصوص مقدمة الترتيب العاملي، يحتل منتخب الواليات املتحدة األمريكية 
املركز األول، متبوعا بأملانيا وفرنسا.

ويتضمن هذا الترتيب دخول فريق جديد وهو منتخب غامبيا )113(، ليترفع عدد 
الفرق إلى 159. وستنشر الطبعة القادمة من الترتيب العاملي يوم اجلمعة 26 جوان 

.2020
ترتيب أحسن عشر منتخبات عاملية )سيدات(:
-1 الواليات املتحدة األمريكية )2181 نقطة(

-2 أملانيا )2090 نقطة(
-3 فرنسا )2036 نقطة(
-4 هولندا )2032 نقطة(
-5 السويد )2007 نقطة(
-6 إجنلترا )1999 نقطة(

-7 أستراليا )1963 نقطة(
-8 البرازيل )1958 نقطة(
-9 كندا )1958 نقطة(

-10 كوريا الشمالية )1940 نقطة(

مولودية الجزائر 
د جــزًءا   ألمــاس ُيســدِّ

من الُمستحقات العاِلقة
ر مجلس إدارة نادي مولودية اجلزائر بقيادة عبد الناصر أملاس،  قرَّ

صرف جزء من املستحقات املالية العالقة لالعبي الفريق واجلهاز الفني.
وحرص مسيرو املولودية على ضخ أجرة شهر واحد يف أرصدة 
الالعبني واجلهاز الفني، حلثهم على التركيز يف التدريبات الفردية، 

ومواصلة العمل بجدية طيلة فترة توقف البطولة.
وحتاول اإلدارة اجلديدة للنادي العاصمي، إغالق ملفات الديون 
واملستحقات العالقة، باإلضافة لسداد رواتب الالعبني واجلهاز الفني 

كاملة، لتهيئة اجلو العام داخل محيط النادي.
وتطمح إدارة املولودية إلى اللعب على وتر التحفيزات املالية، 
للمنافسة بقوة على لقب البطولة، خاصة وأن الفارق عن صاحب 

الصدارة، نادي شباب بلوزداد، 3 نقاط فقط.

لتصدي لفيروس كورونا
 ِوفــاق سطيف ُيساِهم 
في مساعــدة 1000 
عائلــــٍة َفقيــــرة

ر مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، برئاسة فهد حلفاية، التكفل  قرَّ
بعدٍد كبير من العائالت املعوزة والفقيرة، بوالية سطيف، لتعزيز 
اإلجراءات الصحية املتبعة، ضد انتشار فيروس كورونا املستجد.

وأكد النادي السطايفي، يف بيان له، أنه سيساعد 1000 عائلة 
فقيرة ومتضررة، ملساعدتها على تغطية أعبائها، ودعم اجلهود التي 

تبذلها السلطات احمللية ملكافحة انتشار الوباء العاملي.

الّترجي التُّونسي يَجّدُد 
رغبَته في ضمِّ بن عيادة
جدد الترجي الرياضي التونسي رغبته يف التعاقد مع مدافع 

شباب قسنطينة حسني بن عيادة، يف االنتقاالت املقبلة.
وكان فريق باب سويقة قد رغب يف ضم بن عيادة من قبل 

لكن الصفقة لم تتم.
وينتظر الترجي امليركاتو القادم إلمتام الصفقة بعدما عانى 
الفريق دفاعيا يف الفترة املاضية ما تسبب يف خروجه من دوري 

أبطال أفريقيا.
ويعد بن عيادة من أفضل العبي مركز الظهير األمين يف 

البطولة اجلزائرية، وقد جذب أنظار اجلهاز الفني للترجي له منذ 
فترة.

وقد يجد فريق باب سويقة منافسة على هذا الالعب من 
بعض األندية التي وضعت عينها عليه مثلما أكد املدير الرياضي 

لشباب قسنطينة نصرالدين مجوج مؤخرا.
وجتدر اإلشارة إلى أن فريق باب سويقة يضّم يف صفوفه اآلن 
7 العبني جزائريني وهم بالل بن ساحة والطيب مزياني وأمني 
توغاي وإلياس شتي وعبد القادر بدران وعبد الرؤوف بن غيث 

وعبد الرحمن مزيان.

غوالم يّتِجه لفسِخ َعقده 
مــع إدارِة َنابولـــي

الدولي  أن  اإليطالية  نابولي«  دي  »كروناش  صحيفة  أكدت 
اجلزائري، فوزي غوالم يتجه لفسخ عقده مع إدارة نابولي بالتراضي 
النادي  أن  الصحيفة  املقبل. وأكدت  الصيفي  امليركاتو  خالل 
اإليطالي يسعى لإلستفادة من راتب غوالم املوسم املقبل من أجل 

جلب مدافع أيسر.
للتذكير فإن غوالم فشل يف إستعادة مكانة أساسية مع فريق 

اجلنوب اإليطالي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب اإلصابة.
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الكاتب داوود بيقة لـ »أخبار الوطن«:

همُّ دوِر الّنشِر تجاريٌّ واألقالُم المبِدعة آخُر مقاِصدهم! 

حاوره: خلضر بن يوسف
مواليد  ادريس،  عمر  برج  بلدية  من  بيقة  داوود 
2001، صدر له مجموعة خواطر بعنوان »لوعة« عن دار 
املثقف للنشر والتوزيع من العام 2018، ورواية »تاالسني 
 ،2019 والتوزيع  للنشر  ضمة  دار  عن  املوت«  حدائق 
للفرد  العائلي  االضطهاد  ظاهرة  حول  أحداثها  تدور  التي 
والتصرف  التعمق  من  حرمانه  خالل  من  عليه  والضغط 
بحرية يف املجتمع، باإلضافة إلى حرمان الفرد من حتقيق 

أحالمه والتحليق يف فضاء اإلبداع.
كيف كانت بداية املبدع داود نحو الكتابة؟

والقصص  اخلواطر  عبر  الكتابة  لعالم  الولوج  بدأت 
التي كنت أكتبها بني احلني واآلخر، وقد ساهم أساتذتي 
- يف اللغة العربية - يف اكتشاف هذه املوهبة واآلن أحاول 

جاهدا تطويرها ونفع املجتمع بها على األقل.
من أين تنهل وتستمد ِنتاجك الثقايف وما هي 

خلفياتك املعرفية؟
الفكري  منتوجي  معظم  أستنبط  فلنقل  أو  أستمد 
املجتمع  وأحوال  احمليطية  والظروف  القراءة  من  الثقايف  أو 
عامة، محاوال إصالح ما ميكن إصالحه ولو بحرف، وقد 
كل  مصدر  وهي  لي  األساسي  املكّون  هي  القراءة  كانت 

إبداع، فمن أراد أن يصبح كاتًبا عليه بالقراءة.
ما هي الطقوس التي تسهم يف انهمار حرفك 
وجتعلك متسك القلم لتكتب خلجات الروح؟

يف احلقيقة ليست لدي طقوس محددة ولكن غالبا ما 
أفضل الكتابة يف الليل يف جو يسوده الهدوء والصمت كما 
يفّضل األغلبية، ففي ذلك الوقت تكون الروح قابلة للبوح 

واإلفصاح عن مكامنها أكثر.

لقد أثريت املكتبة األدبية اجلزائرية بإنتاجك األدبي 
املطبوع »تاالسني حدائق املوت«، حدثنا عنه؟

للفرد  العائلي  االضطهاد  ظاهرة  حول  الرواية  تدور 
والتصرف  التعمق  من  حرمانه  خالل  من  عليه  والضغط 
بحرية يف املجتمع، باإلضافة إلى حرمان الفرد من حتقيق 
يف  جتسد  ما  هذا  اإلبداع،  فضاء  يف  والتحليق  أحالمه 
وحضن  حنان  من  صغره  يف  حرم  الذي  البطل  شخصية 
أبيه الذي قيل له أنه تويف ليكتشف حقيقته فيما بعد، 
ويف الرواية بعد إنساني واجتماعي الهدف منه إظهار قيمة 
أهداف الفرد التي يطمح يف حتقيقها ومظهر آخر يتمثل يف 

الفشل ثم النجاح.
 هل ترى أن للقلم والكلمة

 دور يف تغيير هذا الواقع؟
يف  الفرد  لدى  اإلرادة  تقّوي  أن  والقلم  للكلمة  ميكن 
قوية  إرادة  هو  إليه  نحتاج  ما  فكل  الفردي،  واقعه  تغيير 
وعمل بالقول والفعل، فقد كثرت األقاويل ولم يطرأ أي 

تغيير حقيقي يف الواقع.
ما هي أبرز العراقيل التي واجهتها يف إجنازك 

الراقي ورمبا مازلت تعترض طريقك؟
كانت أبرز العراقيل التي واجهتها هي معامالت دور 
النشر، وهذا ما يعاني منه معظم الكتاب، فبعد دفعك 
كنت  التي  والالئقة  احلسنة  املعاملة  تتغير  الطباعة  لثمن 
تتلقاها من دار النشر إلى إهمال وتهميش اإلبداع واللهث 
من  العديد  ضياع  إلى  أدى  ما  وهذا  املادي  اجلانب  وراء 

األقالم الشبانية املبدعة.
هل تسعى لتوظيف الشخصيات ضمن الرواية 

بشكل مدروس أم أن األمر يأتي بتلقائية؟

يف البداية تكون أدوار الشخصيات مدروسة بعناية، 
وبعد الشروع يف الكتابة قد تتغير أدوارها وقد تبقى على 
مناسًبا  أراه  وما  الرواية  أحداث  إلى  راجع  فاألمر  حالها، 

لكل شخصية.
فيَم تتمثل طموحاتك على صعيد الكتابة؟

مستوى  إلى  الوصول  هي  الكتابة  يف  طموحاتي 
وال  املجتمع  صالح  يف  يكون  ال  شيء  أي  وتغيير  جيد، 
يخدمه أبدا، باإلضافة إلى ترقية األدب ورفع مكانته بعد 

انحطاطها يف اآلونة األخيرة، كما أطمح أن تكون كتاباتي 
قد تركت أثًرا جميال يف نفوس قّرائها.
 »أخبار الوطن« تنقل كلمتك ل

قارئك..فتفضل!
كتاب  أي  من  بكلمة  ولو  يستفيدوا  أن  للقراء  أقول 
ثقافتها  ضياع  من  األمة  هذه  سينقذ  ما  فهذا  يقرؤونه 
وسيساهم يف إثراء احلركات الثقافية يف األوساط األدبية 

واملجتمع عامة. 

أّكد الكاتب الشاب داوود بيقة، في حديثه لـ »أخبار الوطن«، أّن أبرَز العراقيل التي واجهها هي معامالت دور النشر، وقال إنه المشكل الذي يعاني منه معظم الكتاب، حيث تتغير 
معاملت دور النشر مباشرة بعد دفع الكاتب مستحقات الطباعة، ليتلقى المبدع اإلهمال والتهميش مقابل اللهث وراء الجانب المادي، مما يؤدي - حسبه - إلى ضياع العديد من األقالم 

الشبانية المبدعة.

بمساهمة أساتذة وباحثين

المجلُس األعلى للُّغِة الَعربّية يدعـو 
إلنجــاِز »َموسوعِة الَجزائــر«

يعتزم املجلس األعلى لّلغة العربّية إجناز »موسوعة اجلزائر« التي تؤّرخ للّدولة اجلزائرّية 
منذ العصر الّنوميدّي إلى يومنا هذا، حيث يدعو كل املهتمني من أساتذة وباحثني، إلى 
اإلسهام يف هذا العمل احلضارّي الذي ال يتحّقق إال بجهودكم يف مساندة املجلس يف ما 
تقترحون من أعالم جزائرّية سّجلت بصمات معتبرة، وحتتاج إلى أن ُتخّلد يف موسوعة 

اجلزائر، حسب بيان لذات الهيئة.
وحسب ذات املصدر، ستكون »موسوعة اجلزائر« َمْعَلَمة كبيرة َتْرُصُد مختلف املظاهر 

التي عرفتها اجلزائر عبر العصور وتعالج مختلف امليادين، حيث ستكون يف مجّلدات ضخمة، 
ويف صورتها الّنهائّية، يروم من خاللها املجلس األعلى لّلغة العربّية أن يصدر هذه الّسنة 

املجّلد األّول اخلاّص باألعالم قبل نهاية هذه الّسنة.
ودعا املجلس األعلى للغة العربية يف السياق ذاته، بأن يلتزم الراغبون يف املشاركة فيها 
باملعايير الّتالّية: الّتعريف بالعلم/ الّشخصّية: ويتمّثل يف اسمه وُكنيته ونسبه وبلده، نشأته: 
ويتناول فيها مولده وتكوينه ونبدة عن حياته، وعصره من الّناحّية االجتماعّية والّسياسّية، 

نشاطه: العلمّي والّسياسّي واخليرّي، شيوخه: ويتناول فيها بعض الّشيوخ مبا يف ذلك 
رحالته، تالميذه: ويتناول املشهور منها.

ومن مؤّلفاته: ونذكر املهّم منها أقوال العلماء والباحثني فيه، إذا اعتمدت املصادر، ال 
تتجاوز أكثر من ثالثة )3(، وميكن الكتابة يف أكثر من علم على أاّل يتجاوز عدد الكلمات يف 

كّل علم 1000 كلمة.
ق.ث

يف  وكورونا«  »الالئيكية  مقاله  يف  داوود  كمال  الروائي  أثار 
زاويته مبجلة لوبوان الفرنسية الكثير من اجلدل على مواقع التواصل 
داود  كمال  وطريقة  أسلوب  أن  املعلقني  بعض  واعتبر  االجتماعي، 
يف إثارة املوضوع ال يحترمان مشاعر الشعب وال الظروف التي متر بها 
عن  الناس  يبحث  حيث  بالذات،  التوقيت  هذا  يف  قاطبة  البشرية 
وجد  للفيروس  الرهيب  االنتشار  عن  الناجت  اجلماعي  املوت  أسباب 

كمال داود الوقت والقدرة إلثارة موضوع األديان والالئيكية.
الفيروس  يستعيد  هل  عنوان  حتت  جاء  الذي  مقاله  يف  وكتب 
مما  أشد  ضغطا  اإلسالمية  »تواجه  يقول:  حيث  العلمانية  التاجي 
)والتوحيد  اإلسالم  حتول  »هل  قائال:  ويواصل  قبل«  من  واجهه 
ملواجهة  يف  احليطة  باسم  اخلاصة  املمارسة  فوائد  إلى  أخيرا  اآلخر( 
القانون  جعلنا  التي  العلمانية  الفيروس  سيستعيد  هل  الوباء؟ 

ننتظرها؟«.
أو  بلد  يف  أنه  أوال  نالحظ  دعونا  قائال: »للتأمل  داود  وواصل 

بلدين من دول »اجلنوب« املذهبية، فقد أخذنا زمام املبادرة واجلرأة: 
لقد مت إلغاء صالة اجلمعة املقدسة أو حظرها بسبب املخاطر املرتبطة 
االجتماعية  الشبكات  على  فيديو  مقطع  عرض  يتم  بالتجمعات، 
يظهر دعوة غريبة للصالة، أطلقها مؤذن، ويف الوقت نفسه، واعتبر 
داود أن كورونا يشكل ساعة حاسمة الستعادة الالئيكية التي طاملا 
التي  التعليقات  من  الكثير  أثار  »زابور«  صاحب  انتظرناها.مقال 
الذي  الوقت  يف  الناس  مآسي  من  والسخرية  باالستغالل  اتهمته 

تبحث فيه البشرية عن اخلالص.
يف  داود  كمال  فيها  يخوض  التي  األولى  املرة  ليست  لإلشارة 
أن  بوجدرة  لرشيد  سبق  فقد  املثيرة،  واملواضيع  الشائكة  املسائل 
وجهت له انتقادات الذعة يف كتابه »زناة التاريخ« وواجه مباضيه 
التشهير  بتهمة  بوجدرة  ضد  قضية  داود  رفع  فيما  االسالماوي 

والقذف.
ق.ث

الطريق نحو العلمانية بتعليق صالة الجمعة

 َكمـال داوود ُيثير الجدَل بـ مقاله 
الالئيكيــــة وكورونـــا
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الُبليــَدة .. نحــُن شجعـاٌن فــي األزَمـــة
في عز أزمة فيروس كورونا أعرب مجموعة من الناشطين عن ايجابيتهم، حيث صمموا تيفو يحمل » البليديين، كونوا شجعان«، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الضحايا والمصابين 

بالوالية، وما خلفه من تأثير على أهل الوالية في عز أزمة الفزع التي يكبدها الفيروس مجهول المعالم والدواء إلى حد الساعة ..
وتعد مبادرة أبناء والية المدية، إحدى المبادرات الكثيرة التي أطلقها الجزائريون، بمختلف أطيافهم وبمختلف أشكال التضامن والتطوع، لتجسيد التضامن ..

كلُّنــا الُبليــَدة.. هاشتـاغ َتَضامـٍن وُمـؤازَرة 
أطلق رواد مواقع التواصل االجتماعي، حملة 
تضامن واسعة، مع والية البليدة، بعد إرتفاع 

عدد المصابين بفيروس كورونا فيها.
وسجلت والية البليدة، أكبر عدد من االصابات 
بفيروس كورونا المستجد وأكبر عدد من 

الوفيات، وذلك بــ125 حالة إصابة مؤكدة 
لحد الساعة و8 وفيات.

وعبر رواد مواقع التواصل االجتماعي، عن 
تضامنهم مع والية الورود، عبر إطالق 

هاشتاغ “كلنا البليدة”.
كما تضامن الفنانون الجزائريون مع سكان 
البليدة، ومنهم فيصل المينيون والذي كتب 
على حسابه بانستغرام: “ناس البليدة راني 
بعيد عليكم بصح قلبي معاكم، نموت عليكم 
وخيركم سابق وعمري ال ننساه، ال تقلقوا 
فاهلل معنا هذا ابتالء وعسى أن تكرهوا شيئا 

وهو خير لكم”.

أنامُل الخيِر تصنُع 1200 كّمامٍة 
تسطر النساء حول القطر احلزائري دورا بطوليا جديدا يف ظل 
أزمة تفشي فيروس كورونا كيف لم تكتفي حواء اجلزائر بالبقاء 

يف املنزل واالعتداء بأطفالها والعائلة او متضي وقتها مكتوفة 
األيدي دون عأن يقدمن العون واملساعدة يف هذه احلرب ضد 

فيروس كورونا
فبينما تقف املمرضات فى خط املواجهة األول للقضاء 

على املرض، هناك آخريات فى املنازل يقمن بدور ال يقل أهمية 
للمساعدة.

وفى جتسيد للدور املهم للنساء فى املنازل، تعكف العديد 
من السيدات يف اجلزائر العاصمة على تصنيع أقنعة طبية 

"كمامات" من أجل تقدميها للفرق الطبية والعاملني مبجال الرعاية 
الصحية، حيث عكفت سيدة وابنتها ووالدتها للعمل داخل 

املنزل ملدة 3 أيام لتصنيع أقنعة واقية بلغ عدد أكثر من 1200 قناع، بهدف تقدميها للعاملني مبجال الرعاية الصحية
وقالت السيدة فايزة، فى تعليق على صورتها يف الفايسبوًك، على "تويتر"، "يوم ثالث من عمل أقنعة ألول املستجيبني والعاملني فى مجال الرعاية 

الصحية.. وحلماية الوجه باستخدام القناع الطبى قامت مجموعة من صديقاتي من صناع األقنعة بتقدمي أكثر من 1200 قناع اليوم
ولم تكن تلك احلالة الوحيدة التى ساهمت بهذا الدور املؤثر فى مواجهة املرض، فقبل ساعات كان احتفلت سيدة أخرى ببث مباشر على 
فايسبوك، مبشاركة زوجها فى تصنيع أقنعة طبية "كمامات"، معتبرة أن عملها التضامنى فى ظل أزمة فيروس كورونا املستجد "كوفيد 19"، هو أهم 

درس فى اإلنسانية.
ومن جهتها شجعت العديد من الصفحات على الفيسبوك كل النساء اللواتي يعملن على تخطي هذه األزمة من بيوتهن رغم نقص اإلمكانيات 

ولو بي شيء بسيط وراوحوا يؤكدوا على شجاعة املرأة اجلزائرية التي تقف دائما يف احملن الى جانب هذا الوطن

ـم حملًة  عّنابـة ُتنظِّ
دين إليواِء الُمتشرِّ

 
  تزامنا مع الوضع الصحي الذي تمر به البالد نظمت مديرية 
النشاط االجتماعي والتضامن عنابة حملة لجمع األشخاص دون 

مأوى بالوالية.
  العملية تمت بالتنسيق مع مصالح أمن الوالية وبمشاركة 

جمعية الغفران وجمعية اإلحسان سيدي بلعيد .
  وخالل الحملة تم جمع 6 نساء دون مأوى حولن إلى 
مركز سيدي بلعيد بالمدينة القديمة وامرأة حولت الى 

مستشفى الرازي.
  في حين تم تحويل شخص دون مأوى إلى المستشفى 

الجامعي إبن رشد.
  هذا وقد شملت الحملة توعية وتحسيس بعض األشخاص من 
طرف االخصائيين النفسانيين لاللتزام بالمكوت في منازلهم.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

البيولوجيا  قرن  أنه  فيبدو  والعشرون  الواحد  القرن  وأما   
املستفيدة من الفيزياء والكيمياء بامتياز، حيث بدأت تتحقق 
الكثير من اإلجنازات املذهلة من مثل وضع خريطة للجينات 
النسل  وحتسني  البشري  اجلينوم  شفرات  وتفكيك  البشرية 
واالستنساخ وزراعة األعضاء. .. الخ من املشاريع الطموحة 
لإلنسان، والتي تهدف إلى حتقيق السعادة املنظورة من خالل 

توفير أكبر قدر من املنفعة والتقدم. 
 وظهور فيروس كوفيد 19 يف بداية 2020 بالصني وحتوله 
يف البداية الى وباء وسرعان ما انتشر يف كوريا اجلنوبية واليابان 
 ) دولة   167 من  أكثر   ( الدول  ليعم عشرات  وايطاليا  وإيران 
ووباء  جائحة  إلى  للصحة  العاملية  املنظمة  حسب  ويتحول 
عاملي، يعيد طرح العديد من األسئلة املتعلقة بالعلم واملعرفة 
العلمية التي حتولت منذ حلظة ديكارت وحلظة نيوتن إلى نسق 
معريف مهيمن على غيره من األنساق املعرفية األخرى، وبسبب 
النجاحات التي ظل يحققها العلم التجريبي يف حقول العلوم 
النزعة  ووفق  نوع من اخلالص،  إلى  واإلنسانية حتول  املادية 
العلموية فالعلم وحده من يصنع خير وسعادة االنسان وما دون 
ذلك فهو أوهام وسرديات زائفة، خاصة أن التصور الوضعي 
للعلم هو باألساس تصور يقوم على فكرة الهيمنة، وإخضاع 
الطبيعة واالنسان لهيمنة االنسان، فالفيزياء والكيمياء وعلم 
النفس وعلم االجتماع وغيرها من العلوم غرضها هو الوصف 
والتفسير ومن مت التحكم يف الظواهر والتنبؤ بسيرها وكل ذلك 

من خالل الكشف عن العالقات القائمة بني هذه الظواهر. 
 فمنذ اللحظة الديكارتية ارتبطت املعرفة العلمية بالهيمنة 
والتحكم، فأن تعرف معناه أن تتأهب أكثر للسيطرة، خاصة 
مالحظتها  ميكن  التي  املاكروسكوبية  الظواهر  مجال  يف 
وبالتالي التجريب عليها. وشيئا فشيئا بدأت املعرفة العلمية 
مجال  يف  خاصة  وأخالقية  ومعرفية  منهجية  حتديات  تطرح 
الظواهر امليكروسكوبية وهي الظواهر املتناهية يف الصغر والتي 
هي أقرب إلى الفرضيات الرياضية منها الى الظواهر احلسية، 
العلموية  النزعة  وبدأت  يتراجع  بالعلم  التفاؤل  بدأ  حيث 
أداة  يكون  أن  بالضرورة  ليس  فالعلم  باملئة،  مئة  مقنعة  غبر 
لصناعة سعادة وخير االنسان بل قد يتحول إلى شر جذري 
التقنية  أن  الكاوس، كما  إلى  ويقود  االنسان  يهدد مستقبل 
فمنطق  وإنساني،  قيمي  هو  ما  كل  جتاه  بالعمى  تتصف  قد 
التقنية هو االكتشاف والتحكم واملنفعة وليس منطقا إنسانيا 
وأخالقيا بالضرورة، وعليه فليس كل ما هو ممكن علميا وتقنيا 
هو بالضرورة صاحلا حلياة االنسان بل قد يشكل خطرا كبيرا 

على االنسان. 

 وتاريخ العلم احلديث يحيلنا إلى عدة محطات حتول العلم 
الثانية  العاملية  احلرب  ففي  باإلنسان،  محدق  شر  إلى  فيها 
الرهيبة  التدميرية  النزعة  ذات  الذرية  األسلحة  استعملت 
لقتل ماليني الناس، ما حدا بالفيلسوف »كارل ياسبيرز« أن 
 « اإلنسانية  ومستقبل  الذرية  القنبلة   « الشهير  كتابه  يكتب 
فالقنبلة الذرية جعلت مستقبل االنسان قاب قوسني أو أدنى 
محاكمات  اإلنساني  الضمير  ويتذكر  واحلتف،  النسف  من 
نورنبرغ سنة 1947 والتي حوكم فيها األطباء النازيني الذين 
استعملوا الطب ألغراض عنصرية، وتواصل استعمال العلم 
يف الكثير من األحايني ضد مصلحة االنسان. وإذا تأكد ما 
هو متداول اليوم من قيام بعض العلماء األمريكيني بتعديالت 
مخبرية على فيروس كورونا وحتويله الى فيروس خطير وقاتل، 
حيث تشير بعض التقارير أن فيروس كورونا مت اختراعه وتطويره 
من قبل علماء أمريكيني عام 2015، ففي تغريدة » لتشاو لي 
جيان » املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية الصينية، أكد 
فرضية املؤامرة واحلرب البيولوجية، وأن اجليش األمريكي قد 
يكون وراء انتشار فيروس كورونا يف مدينة » ووهان »الصينية 
مبناسبة مشاركة فريق عسكري أمريكي يف األلعاب العسكرية 

الرياضية العاملية يف شهر أكتوبر 2019. 
 وبغض النظر عن صحة أو كذب هذه الروايات والروايات 
نحو  تدريجيا  يتحول  العالم  أن  اليوم  الثابت  فان  املضادة، 
بها، فهي حروب  قبل لإلنسانية  نوع جديد من احلروب ال 
بيولوجية وجرثومية، فكثيرا ما تداولت وسائل اإلعالم أخبارا 
وفيروس  اخلبيثة  واجلمرة  القالعية  واحلمى  البقر  جنون  عن 
وأن  خاصة   ،.. اخلنازير.  وانفلوانز  الطيور  وانفلوانزا  سارس 
تريد  التي  العظمى  الدول  غريبة عن  ليست  املمارسات  هذه 
أن تسيطر على مقدرات العالم، فقد اعتذر الرئيس األمريكي 
خطيرة  جتربة  بسبب  غواتيماال  من   « أوباما  باراك   « السابق 
فيروسات جنسية يف صفوف  بنشر  األمريكي  نفذها اجليش 
 1946 بني  ما  غواتيماال  نفسي يف  مستشفى  نزالء  معتقلني 
من  لصفحات  اإلعالم  وسائل  بعض  وتداولت   ،-1947
» دين  الشهير  للكاتب األمريكي   « الظالم  رواية » يف عيون 
كونتز » التي نشرت قبل نحو 40 سنة وفيها إشارة غريبة إلى 
فيروس قاتل يعرف باسم » ووهان 400«، فهل ذلك يندرج 
ضمن اخليال العلمي أم أن األمر يتعلق باستراتيجيات دول 

وصراعات بني أمريكا ومنافسيها ويف مقدمتهم الصني ؟.
 ويف كل احلاالت إذا تأكد أن كوفيد 19 هو فيروس مخلق 
وإحلاق  الناس  لقتل  بيولوجي  سالح  أنه  أي  اصطناعيا، 
بلغ  العلماء  جنون  أن  ذلك  فمعنى  األعراق،  ببعض  الضرر 

الهيمنة  منطق  وأن  اإلنسانية،  تاريخ  يف  مسبوقة  غير  درجة 
الفيروسات قد  بأي ثمن أصبح هو املسيطر، خاصة أن هذه 
عن  تخرج  قد  وبالتالي  مسبقا  مرسومة  غير  مسارات  تسلك 
السريع وخطرها على االنسان،  انتشارها  السيطرة من خالل 
ويحدث أن ينقلب السحر على الساحر، وبعيدا عن األهداف 
للنوع  ومهددة  شريرة  فيروسات  تخليق  لسياسات  القريبة 
العلمية والشركات  املخابر  اإلنساني، من مثل صعود أسهم 
هذه  خطر  من  للحد  اللقاحات  اكتشاف  إلى  تهتدي  التي 
االقتصادية  الرهانات  يف  التحكم  أو  اجلرثومية،  الفيروسات 
هي  أصبحت  العوملة  وبفعل  اليوم  فالصني  بالعوملة،  املتعلقة 
مصنع العالم واقتصادها يف تزايد مستمر وهذا األمر ال يخدم 
االقتصاديات املهيمنة ويف مقدمة ذلك االقتصاد األمريكي. 
 نعم بعيدا عن هذه األهداف التي قد تكون وراء تصنيع 
هذه الفيروسات والتي ترتبط برهانات قوى دولية كبرى، فان 
اإلنسانية تعيش اليوم منعطف جديد وخطير يف نفس الوقت، 
وهو االنحراف عن األهداف النبيلة للعلم، واملتمثلة يف خدمة 
االنسان والتخفيف من أالمه وتعاسته، والتساؤل عن مدى 
ما يشكله العلم من خطورة على االنسان ومستقبله، وكيف 
يف  خاصة  بالعلم  الدنيوي  جحيمها  يصنع  قد  اإلنسانية  إن 
مجال التدخل يف اجلينوم البشري والهندسة الوراثية وتخليق 
اخلاليا واألنسجة. ..الخ وغيرها من قضايا الثورة البيولوجية 
الناشئة، وما قد يترتب على ذلك من كوارث تعصف باحلياة 

وبالوجود اإلنساني يف وقت قصير جدا. 
مارتن   « األملاني  الفيلسوف  قال  كما  يفكر  ال  فالعلم   
ينبغي  ما  إلى  ينتبه  وال  ينسى  ذاته  هو  أنه  أي  هيدغر«، 
أجزاء  يف  قراءة  يقدم  وإمنا  املعنى  ينتج  ال  فالعلم  تفكيره، 
يفكر  ال  العلم  أن  كما  عالئقه،  وصف  خالل  من  الوجود 
األسواق  متطلبات  رهينة  هي  اليوم  العلمية  املمارسات  الن 
والشركات العاملية الكبرى ومنطق الربح واخلسارة، وهي جزء 
ال يتجزأ من الرهانات السياسية واالقتصادية للدول العظمى 
العلماء هم رهينة  أن  والهيمنة، كما  الثروة  يف صراعها على 
أصحاب  يدي  أداة يف  وهم  الكبرى  العاملية  املخابر  أصحاب 
العالم، فاالستثمار يف حقول الطب واألدوية  املال يف  أرباب 

أصبح يدر أمواال باهظة. 
تصبح  اإلنسانية،  تعيشه  التي  اخلطير  املنعرج  هذا  ويف   
أخالقيات البحث العلمي أكثر من ضرورية، ليظل العلم يف 
خدمة االنسان واإلنسانية بغض النظر عن لونه أو جنسه أو 
دينه أو جنسيته، وال تستفرد به جهة معينة خلدمة مصالح 

اقتصادية أو سياسية. 
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الَوبـــاُء والِعــلم بيــن ُطوَبـــى 
الخــالص وفوبيــا الَكــاوس 

  ما ُيمّيز العلَم في َتاِريخِه الَقريِب وراِهنِه هو ُطغياُن التِّقنيِة وقدرُتها التَّحكمّيُة في الممارسِة الِعلمّية؛  فهَي الّتي 
لطِة على الطبيعِة وعلى اإلنَساِن؛  فالتِّقنيُة طبَعت الِعلَم بطابِعها الخاِص، سواٌء في القرِن الِعشرين  َمّكنت من امِتالِك السُّ
الذي هو قرُن الِفيزياء، والّذي مّكَن اإلنساَن من صناعِة الُقنبلة النَّووّيِة، وصناعِة المرَكباِت الَفضائّية لغزو الفضاٍء 

واكتَشاِف أسراِره، أو التَّطوراِت الُمذِهلة في َعواِلم اإللكتروِنيك.

الدكتور: مصطفى كيحل  	
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بلسـان: ريــــاض هــــويليتسجيُل 45 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

خطـــاُب 
األزَمــة!

يف احُلروِب َكما يف 
األزَماِت، َيسوُد االرِتباُك 
ِفئاٍت واسَعًة من امُلجتمِع، 

وَيطغى »الْبِسيُكوْز« 
على َيومّياِت الّناِس؛ 

َفطِبيعُة الَبشِر َتخَشى 
املجُهوَل، ِسيما إذا كاَن 
هذا امَلجهوُل  فيروَس 
ُكورونا الَقاِتل، ال دواَء 

ُمحّدٌد َله، ال أحَد يعِرُف 
كيَف ُيوِقف انِتشاَرُه، 
ال ُمستشفياٍت جاهزٌة 

مِلا هَو ُمحتَمٌل، ال 
أجهزًة كاِفيٌة مُلواجهِة 
َمخاِطرُه ِسوى احَلجر 
ِالّصحيِّ امَلنزلّي. هذا 
الَكالُم - طبًعا - ليَس 

خاًصا باجلزائِر 
ا يخصُّ كلَّ دوِل  وإنَّ
الَعالِم،  كَما َتنُقله 

َشاشاُت الِتليفزيوناِت 
الَعاملّية؛ فدوٌل ُكبَرى 

رٌة  باقِتصاداِتها، ُمتطوِّ
حَية،  بأنِظمِتها الصِّ

ْت  ِعمالقٌة مَبصاِنعها أقرَّ
الَعجَز، فَما باُلَك ببلٍد 
مثَل اجلزائِر يسَتعدُّ 

للخروِج من حتِت ُركاِم 
ي خّلفُه  ماٍر، الذِّ الدَّ
ُحكُم الِعصابِة. َلكّن، 
هذِه احَلقيقُة أيًضا 
ينَبِغي أاّل ُتنِسيَنا 

حقيقًة ُمّرًة أخَرى َكشف 
عنها ُكورونا، وقبَل 
ُكورونا ِعّدُة أمراٍض 

اجتَماِعّية وِسياسّيٍة؛ 
وَيتعّلُق األمُر - هنا - مِبا 
ُيسّمى اتصاُل األَزماِت، 

اس  الّذي ُيراِفُق النَّ
يف ِمحَنتِهم: امَلعلومُة 
حيحُة واآلِنيُة يف  الصَّ

دخُل  الَوقِت امُلناسِب،  التَّ
يف الوقِت امُلالئِم: َمن 

َيتدّخُل وكيَف َيتدّخُل؟ 
هْل امُلدير أم الوزيُر أم 

الّرئيس؟ هْل يكوُن ذلَك 
بخطاٍب أم بَخرجٍة 
َميدانّيٍة أم برَسالٍة؟ 
هْل ينَبِغي أْن َيخُلَد 

مِت،  كلُّ هؤالِء إلى الصَّ
وُيفسُح امَلجاُل للُخبراِء 
واألطّباِء؟ هل ُنصارُح 

الّناَس باحَلقيقِة كاملًة 
أم َنصُف احلقيقَة أم 

البعَض ِمنها؟
يف الواقِع، يبُدو الَوضُع 

ُمرِبًكا يف َجانبِه 
صاِلي، متاًما كما هو  االتِّ
ُمربٌك يف َجاِنبه امُلعاش؛ 

إذ أصبحت َطوابيُر 
الّناِس من أجِل احُلصوِل 
»شكارة » َسميد َتتحّدى 
كلَّ اإلجراءاِت امُلّتخَذة 
ومنها إجراءاُت الِوقاية.

    كشفت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل عن وضع عدد من 
املرافق الفندقية بعاصمة الوالية ، وكذا بلديات أخرى حتت تصرف قطاع الصحة يف 
حال استدعى األمر وضع مصابني بفيروس كورونا حتت احلجر الصحي، حيث قامت 
مصالح املديرية وبالتعاون مع املتعاملني يف القطاع من بينهم مالك فندق »بربروس« 
الذي مت وضع فندقه كليا حتت تصرف مصالح مستشفى محمد الصديق بن يحيى 

بتحويله إلى مقر استراحة لكل الطواقم الطبية العاملة باملستشفى.
إلى عرض  بالوالية  الفنادق  العديد من  تأتي هذه اخلطوة بعد جلوء أصحاب   
خدماتهم على السلطات للمساعدة يف  مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن 
السياحي الصخر األسود ، فندق تاغراست  املركب  يف وقت سابق مالك كل من 
، فندق كاري بلو بامليلية ، فندق القالسيي ، و فندق شوبا ببلدية زيامة منصورية 

االنضمام إلى قائمة الهياكل الفندقية التي وضعت حتت تصرف السلطات احمللية.
ب . زهرة

الصحي للحجر  ُيستغّل  قد  بعضها 

بّية بجيجل تحويُل الفنادِق إلى مقراِت استراحة للّطواقِم الطِّ

أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصالح 
ارتفاع عدد  السبت،عن  املستشفيات، أمس 
اإلصابات املؤكدة بفيروس »كورونا« املستجد 
تسجيل  والية بعد   36 حالة عبر   454 إلى 
الوفيات  عدد  بلغ  فيما  جديدة.  حالة   45
 3 منها  وفاة  حالة   29 الوطني  املستوى  على 
وفيات جديدة. و يتعلق األمر بشخص يبلغ 
من العمر 65 سنة من والية اجلزائر العاصمة 
تخص  الثالثة  الوفاة  و  العمرة   من  عائد 
عم  هو  و  سنة   84 العمر  من  شخصا يبلغ 
تتعلق بشاب  الثالثة  و الوفاة  األولى  الضحية 
45 سنة كان يف إسبانيا وهو  العمر  يبلغ من 

ينحدر من والية مستغامن.
للشفاء  متاثل  مت  أنه  الوزارة  بيان  أفاد  و 
ليرتفع  بسكرة   و  بالبويرة  جديدتني  حالتني 
بذلك عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء إلى 

31 حالة.
عّمــــار قـــردود 

29 حالة وفاة 454 إصابًة و  ارتفاع احلصيلة إلى 

ملسيلة ا

وفاُة َخمسينّي 
إثـَر انقـالب 
َسّيارتــــه 
بسيدي عامـر
لقي  شخص  يف العقد 
اخلامس من عمره حتفه يف 

حادث مرور مميت، حدث  إثر 
انقالب سيارته بالطريق الوطني 

رقم 89 بإقليم بلدية سيدي 
عامر الواقعة جنوب غربي والية 

املسيلة .
وكانت مصالح الوحدة 

الثانوية للحماية املدنية بالبلدية 
قد تدخلت إلسعاف الضحية 
البالغ من العمر 54 سنة ، 
والذي كان قد لفظ أنفاسه 

األخيرة يف  مكان احلادث،  
متأثرا بجراحه، ليتم نقله إلى 
عيادة سيدي عامر ، فيما مت 
فتح حتقيق ملعرفة مالبسات 

احلادث .
صفاء كوثر بوعريسة

الوطني  للجيش  مفارز  أوقفت 
مع  بالتنسيق  أمس،   أول  الشعبي، 
اجلمارك  ومصالح  الوطني  الدرك  أفراد 
مخدرات،  جتار   3 والنعامة  الدفلى  بعني 
الكيف  من  كيلوغراما   125.5 وحجزت 

املعالج.
من  بكل  للجيش  مفارز  وأوقفت 
و  السادسة  العسكرية  بالناحية  متنراست 
الثالثة   العسكرية  بالناحية  وتندوف  أدرار 
مركبات   5 وحجزت  أشخاص،    9
وشاحنتني محملتني بـ  32  طنا من املواد 
الغذائية و 1000  لتر من زيت املائدة،  10  
مطارق ضغط و 06  مولدات كهربائية. يف 

بوهران  الوطني  الدرك  عناصر  أوقف  حني 
بالناحية العسكرية الثانية، ثالثة مجرمني 
بالعملة  مزورة  نقدية  أوراق  بحوزتهم 
سنتيم،  مليار    4,5 بـ   تقدر  الوطنية 
الصنع  تقليديتي  بندقيتني  وحجزت 

ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة. 
مفارز  احبطت  أخرى،  جهة  من 
مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر 
  9128 تهريب   محاوالت  الوطني  الدرك 
أهراس،  سوق  من  بكل  الوقود  من  لترا 
العسكرية  الناحية  باقليم  والطارف  تبسة 
اخلامسة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.
ق.و

والنعامة  الدفلى  بعني 

رات  الجيـــُش يوِقــــف 3 ُتّجـــار مخـــــدِّ

وزو عن  بتيزي  موثوقة  السبت، مصادر طبية  كشفت، أمس 
أول حالة شفاء من فيروس كورونا بالوالية، وحسب ذات املصدر 
فإن احلالة تعود للمصاب املدعو » ك - محمد » ينحدر من بلدية 
سوق االثنني بدائرة معانقة  )شرقي مقر والية تيزي وزو(،  و هو 
من  عاد  قد  كان  االفافاس لتيزي وزو،    حزب  عن  برملاني  نائب 

20 يوما لتظهر عليه أعراض املرض، حيث  مت حتويله  فرنسا قبل 
إلى احلجر الصحي مبستشفى محمد نذير، حيث مكث ما يقارب 

أسبوع خضع خالله إلى عالج مكثف شفي على إثره.
ومن جهة أخرى،  فقد استقبل مستشفى محمد نذير أمس 
حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا تعود لطبيب مختص معروف 

بتيزي وزو يبلغ من العمر 57  سنة ينحدر من حي تالة عالم بقلب 
مدينة تيزي وزو،  حيث ظهرت عليه األعراض ومت تأكيدها بعد 
إجراء التحاليل مبعهد باستور حيث يخضع للعالج مبستشفى محمد 

بوضياف بتيزي وزو .
احمد -  آليان

تيزي وزو 

تماثـل النائِب عن األفافـاس للشفــاِء من »كوفيد- 19« 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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www.star7arab.com 
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